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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 / Medidas / Recursos 
Os Obxectivos específicos; as Medidas a desenvolver para a súa consecución 

e os Recursos previstos polo IES 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 malas condutas 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. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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OBXECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

MEDIDAS A ADOPTAR RECURSOS DISPOÑIBLES 

Reducir o 
abandono escolar 
na ESO. 

Detección e orientación desde o 1º 
trimestre. 

Horario de reunións semanais de titoría e 
coordinación.  

Traballar nun protocolo de seguimento 
escolar coas familias. 

Equipo de orientación. Equipo de titores. PAT. 

Fortalecer unha acción titorial integrada por 
niveis. 

Espazos de reunión e traballo. 

Mellorar o 
rendemento 
académico. 

Optimizar ratios de alumnado. 

Tentaremos promover a figura do alumno 
axudante e algunha forma de escola de nais 
e pais en acordo co CAFI. 

Mantemos o cupo de profesorado.  

Optimizamos as horas de garda e a súa 
distribución. 

Desdobramos en Inglés 3º ESO, Francés, en 
1º, 2º, 3º  

1º ESO 4 grupos. 

2º ESO: PMAR. 

Prever a repetición 
de curso. 

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

Equipo de orientación. Equipo de titores. PAT. 

Incrementar os 
niveis de 
promoción do 
alumnado a 
Bacharelato e 
ciclos. 

Traballo de orientación específico en 4º 
ESO. 

Seguimento nas reunións semanais de titoría. 

Protocolo de seguimento de alumnado 
orientado a ciclos FP desde 3º ESO. 

Equipo de orientación. Equipo de titores. PAT. 

Atender a 
diversidade de 
opcións 
educativas. 

Optimizar os recursos humanos e materiais 
dos que dispoñemos. 

Máis aulas dispoñibles.  

Oferta variada e atractiva de materias. 

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

Contamos xa cunha rede ampla de ex-
alumnos  interesados en participar como 
conselleiros e difusores da súa experiencia 
educativa e laboral despois do IES. 

Comezar un plan de orientación desde 
xaneiro, que conduza a unha planificación 
da matrícula racional e equilibrada, 
contando, entre outros axentes, cos ex-
alumnos do IES. 

Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

Orientación. Xefatura de estudos. 

Ofertamos todo o abano de Bacharelatos e 
materias opcionais. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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Prestar especial 
atención á 
diversidade 
funcional do noso 
alumnado, con 
atención especial 
a reforzos en aula 
e ACI aos alumnos 
que a precisan. 

Atender os ditames de escolarización 
combinada / inclusiva. 

Profesorado de PT en aula Específica. 

Profesorado PT en reforzos en 1º ESO. 

Horario de reforzo de materias 
instrumentais. 

Profesorado en aulas de reforzo. 

Profesorado de reforzo en EF, Tecno (TEA). 

Solicitar o Plan Proa.  Contratos programa. 

Posible colaboración con colexios de primaria. 

 

Promover a 
renovación /  
Innovación 
educativa. 

Promover, en partes do currículo 
coincidentes, ensinanza por proxectos, cun 
produto común final, escalable, acumulable 
e útil para a comunidade educativa. 

Equipos docentes 1º, 2º e 3º ESO. 

 

Proxecto Roteiros. 

 

Solicitar un plan de formación en centros. Plan PFPP 2019-2020: radio; espazo maker. 

Participara en convocatorias de renovación 
pedagóxica. 

Ver proxectos. 

Actualización en 
habilidades e 
recursos 
informáticos, web 
e TIC. 

Proseguir co dominio propio ieson.gal e as 
ferramentas informáticas, web e TIC 
colaborativas. 

Dominio ieson.gal / blogs / paxinas web / 
ferramentas colaborativas de google apps / 
aula virtual moodle / aulas virtuais classroom. 

Renovación dos medios informáticos das 
aulas. 

Autorizacións das familias para o uso das 
aplicacións da Suite de Educación de Google.  

Dúas aulas de informática. 

Aulas Abalar en 1º e 2º ESO. 

Maior conectividade. 

Renovación de contidos na INTRANET.  Consulta departamentos. 

Actualización da Aula Virtual Moodle.  

Promover un calendario en liña común para 
todo o profesorado 

Google calendar dominio ieson.gal 

Acordos 
interdepartamentai
s en contidos 
curriculares, 
habilidades 

Proseguir coa aplicación do Plan TIL. Plan TIL actualizado. 

Desenvolver o Plan TIC Plan TIC 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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transversais etc. 

Renovación de 
documentación 
organizativa. 

Aprobar o Plan de Convivencia Plan de Convivencia actualizado. 

Aprobar NOF NOF actualizadas 

Aprobar PEC PEC actualizado 

Desenvolver un acordo de Protocolos con 
vistas ao funcionamento do IES a medio 
prazo. 

Equipo directivo con apoio da CCP. 

Renovar a información que temos da 
comunidade educativa. 

Enquisas alumnado; ANPA; Claustro; 
Concello; Sociedade civil. 

Promover 
habilidades 
comunicativas en 
diversos idiomas. 

Orientar o alumnado a un uso inmersivo, 
práctico e instrumental dos diversos 
idiomas, desde o seu de orixe 
(maioritariamente galego); procurar no 
posible un nivel comunicativo alto en inglés. 

Dúas seccións bilingües, en 3º e 4º ESO 

Proxectos de intercambio alumnado con 
Francia 

Profesorado participante en proxectos de 
mobilidade internacional SEPIE e PIALE 

Docencia de/en catro idiomas, galego, 
castelán, inglés, francés, alemán.  

Radio Escolar 

Auxiliar de conversa en inglés. 

Manter unha boa información do alumnado 
sobre os exames e programas para a 
consecución de titulacións externas en 
idiomas. 

Departamentos de Idiomas 

Formación do profesorado e do alumnado 
en protocolos e pautas de actuación nas 
situacións conflitivas ou crises de saúde. 

Comezamos cunha charla de formación ante 
crises de saúde coas médicas especialistas 
dos servizos sanitarios do entorno, cos que 
seguiremos colaborando. 

Formación en 
valores e 
cidadanía. 

Potenciar as xuntas de delegados. Plan de reunións e actividades da xunta de 
delegados. 

Potenciar as actividades de equipo. Participación nas diversas convocatorias do 
IES. Ampliar ao longo do curso a oferta en 
clubs de alumnos: lectura, audiovisual, teatro, 
etc. 

Potenciar a aprendizaxe servizo. Guías dos Roteiros. (Natureza, patrimonio , 
economía…) Realizadas polo alumnado de 
1º,2º,3º ESO. 

Limpeza de praias e outras actividades que 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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promoven a solidariedade. 

Plan de renovación do patio escolar como 
espazo de aprendizaxe. 

Proseguir co plan de aforro enerxético e 
económico. 

Proseguir cos estudos e auditorías da nosa 
pegada ecolóxica. 

Equipo de auto-mantemento 

Melloras na 
organización 

Optimizar o traspaso de información 
organizativa ao/entre o profesorado. 

Orientación. 

Coordinar nos grupos de aula exames e 
traballo de casa, especialmente en  4º e 
Bacharelato. 

Calendarios aula. 

Deixar establecidos protocolos de de 
Convivencia con vistas ao medio prazo. 

Protocolos. 

Consolidar o equipo de Dinamización da 
Lingua Galega. 

Departamento de Dinamización. 

Consolidar a 
Biblioteca 

 

 

Fomento da lectura e da Biblioteca como 
centro do quefacer do IES.  

 

Equipo Biblioteca. 

Exposicións; conferencias; participación en 
convocatorias colectivas dentro do Plan de 
mellora de bibliotecas escolares;  
dinamización e transversalidade. 

“Hora de ler”; unha escola da calma que 
promove a lectura individual. 

Tres clubs de lectura. 

Actualización do Plan Lector.  Equipo Biblioteca. 

Dinámicas de colaboración coa 
comunidade educativa. 

Colaboración cos centros adscritos. 

Colaboración coa biblioteca municipal. 

Colaboración coa  OMIX 

Colaboración  coas familias a través do club 
de lectura de adultos. 

Colaboración cos 
Centros 
Educativos 
adscritos ao IES 

Coordinación cos centros de Primaria e 
Infantil do concello. 

Visitas aos titores e orientadores de 6º 
Primaria 

Invitación a participar nos cursos do IES de 
Escola de pais. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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Sesións de Contadas dos nosos alumnos do 
IES 

Coordinar, se é o caso o profesorado PROA. Proposta. 

Mellorar a 
participación e 
relación coas nais 
e pais do 
alumnado. 

Potenciar a relación coa ANPA e a súa 
responsabilización nas actividades 
extraescolares do IES. 

Acordo de demandas e posibles 
colaboracións. 

Promover unha “Escola de Pais” que axude 
á comunidade escolar na consecución dos 
seus obxectivos formativos. 

Acordo co CAFI para o soporte económico e a 
asesoría das charlas a nais e pais do IES. 

Promover durante o uso de ABALAR Móbil Sesións sobre o funcionamento de ABALAR 
Móbil para profesorado e familias. 

Participación en 
proxectos 
educativos da 
Consellería e 
outras entidades. 

Promover e integrar a participación do IES 
en proxectos educativos. 

Plan Proxecta: Correspondentes Xuvenís 

Proxecto Terra 

Contratos programa: 

1. Reforzo, orientación e apoio (PROA). 

2. Mellora das competencias clave. 

3. Mellora da convivencia e promoción da 
igualdade nos centros. 

5. Mellora do nivel de coñecementos para 
acadar a excelencia. 

Participación en Voz Natura, co proxecto Os 
Camiños da Vida que recolle a replantación 
dun bosque, en colaboración coa Comunidade 
de Montes de Baroña 

Participación en Espazo Maker, co proxecto 
dunha rodaxe sobre o mundo educativo e a 
construción dunha mesa aula no patio do IES. 

Colaboración co 
Concello 

Asentar vías de comunicación e reunións 
periódicas cos representantes do Concello. 

A colaboración co Concello está a ser fluída e 
comprometida. 

Elaborar e asinar un documento que recolla 
os obxectivos e accións comúns anuais, a 
fin de que sexan cousa do concello e non da 
corporación. 

Vicedirección. 

Concellaría de educación. 

Colaboración coa 
Sociedade Civil 

Elaborar un plan de colaboración do IES 
coas empresas, asociacións e o Concello. 

 

Listaxe de contactos e entrevistas. 

Carta de intencións para preparar as reunións. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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Ampliación da 
oferta educativa. 

Promover un novo ciclo de FP  Reunións de toma de contacto. 

Formularios. 

Entrevistas con Concello 

Empresarios 

Asociacións 

Facer unha 
avaliación sensata 
e útil da 
consecución 
destes obxectivos. 

Ritualizar as enquisas, e/ou rúbricas de 
avaliación vía web ao longo do curso. 

Formularios web 

Plan de 
autoprotección. 

Simulacros de incendios, etc 

Saída de autobuses. 

Seguridade vial no entorno do IES. 

Equipo directivo. 

Colaboración  con bombeiros e e Protección 
civil. 

Colaboración empresas de transporte e 
Policía Municipal. 

 

 

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 
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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 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.  

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. 

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: 20/03/2019 - 04/05/2020 

  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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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 2018-2019. 

Os itinerarios que segue este transporte son oito: EMPRESA, Nº, PARADA, KM. 

- RUTA Nº 1: cun total de 15 kms. Este percorrido leva 30 minutos. AUTOS 
COMPARADO SL  

- 1. A Silva 4.9 

- 2. Portosín, 1,4  

- 3. Mariño 1  

- 4. A Gafa 0.5 

- 5. A Gafa 2 0,4  

- 6. Crons 1.4 

- 7. Camboño 0.4  

- 8. Riveiro 2.8  

- 9. Pardiñas 0,4 

- 9. Agro Traseiro 0,4  

- 10. A Moreira Miñortos 0.5  

- 11. Fieiro 0.9  

- RUTA Nº 2: cun total de 18.5 kms. Este percorrido leva 33 
minutos.HERMANOS FERRÍN SL 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/


 

 

 

IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña 
ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 | www.ieson.gal 

_____________________________________________________________________ 

22 

- 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 10.2 kms. Este percorrido leva 22 minutos. AUTOS 
COMPARADO SL 

- 1. Insuas 6.7 

- 2. Ponte Queiruga 1,2  

- 3. Campo Queiruga  0,4  

- 4. Constantino Q. 0.8  

- 5. Nadelas 0.6  

- 6. Cruce Nadelas 0.5 

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

- 1. Ponte Xuño 12,1 

- 2. Carballal 0,4 

- 3. Xuño (Vilas) 0.9  

- 4. Xuño (Parada) 0.9  

- 5. Carballal. Outón 0.4  

- 6. A Escola 0.5  

- 7. Pedras Altas 0.6  

- 8. Sieira 1.3  

- 9. Castelo 1.3  

- 10. As Traves 3.8  

- RUTA Nº 5: cun total de 5.5 kms. Este percorrido leva 20 minutos. AUTOS 
COMPARADO SL 

- 1. Cruce Cabanela 1.2  

- 2. Cruce Laranga 0.2  
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- 3. Agrelo 0.9 

- 4. Cruce Agrelo 0,6  

- 4. Loreto 0,3  

- 5. Rotonda 2,3  

- RUTA Nº 6: cun total de 6.9 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  

- 7. Freixedo 0,5 

- 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  

- 5. Seráns 1 0.7  

- 6. Seráns 2 0.3 

- 7. Seráns-Chiringuito 1,4  

- 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  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
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- 8. Orellán 0.6  

- 9. Prado 0,6 

- 10. Goltar 1.6 

 

- RUTA Nº 9 cun total de 19.3 kms. Este percorrido leva 34 minutos AUTOS 
COMPARADO SL 

- 1. Preguntoiro 3,4 

- 2. Montemuíño 2,00 

- 3. Sendia 2,2  

- 4. Cruce Catadoiro 1.7  

- 5. Alto Armada 2.0 

- 6. Calvelle 0.9 

- 7. Pousacarro 1,5 

- 8. Cabrais 4,8 

- RUTA Nº 10 cun total de 8.5 kms.  Este percorrido leva 20 minutos. AUTOS 
COMPARADO SL 

- 1. Campo Nebra 2,3 

- 2. Cornido.Nebra 0,9  

- 2. O Refoxo 0,5  

- 3. Pedra do Lobo 0,9 

- 4. Calo 3,9  

- 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  

- RUTA Nº 12. CONTRATO 18CO9441 

- 1 Agrelo,nº 10, 2,00 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/


 

 

 

IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña 
ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 | www.ieson.gal 

_____________________________________________________________________ 

25 

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 

79 78 61 74 46 45 22 +11 416 

Profesorado. 
(49 cupo) 

51  dos cales>> (1: desprazada)        (1: en Servizos especiais)   

1: de Relixión Católica  

3: PT 

1: mestra adscrita 

1: técnico CF (interino) 

41: profesorado de EM 

   dos cales>>  6: interinos/as 1: funcionario en prácticas 

1: orientación 
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CAPÍTULO II 

Documento 1: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E 
COMPLEMENTARIAS 

1.- Introdución 
  

As actividades complementarias e extraescolares do IES de Porto do Son, enmárcanse no 
Proxecto Educativo de Centro e réxense polos  seguintes principios: 

● Inclus ividade, equidade. 
● R especto. C onvivencia. 
● Liberdade, res ponsabilidade e xus tiza. 
● C idadanía. Partic ipación. 
● Interculturalidade. C oeducación.  
● Normalización e plurilingüis mo. S entido de pertenza. 
● S os tibilidade. E coloxía. 

 

Nes te marco, tal e como comentamos  no c laus tro de inic io de curso, contemplamos na 
planificación de actividades  os  seguintes  aspectos : 

● a interdisciplinariedade. 
● a creación de itinerarios de saídas máis ou menos estables e equilibradas por 

niveis que garantan que o alumnado, ao rematar a E S O, teña coñecemento dos  
principais  lugares  de interese patrimonial, his tórico-artís tico, natural e 
s ocioeconómico de Galiza . S ería boa a extrapolación ás  saídas  de fóra de Galiza, 
pero entendemos  que só podemos  contar coa cas os  se coa voluntariedade dos  
departamentos .  

 

Tanto as  actividades  programadas  polos  dis tintos  departamentos  como as  propostas  
dende o equipo directivo, son presentadas ao Consello Escolar tal e como recolle o 
Decreto 324/1996 de Regulamento Orgánico dos IES. Entre estas contémplanse as 
colaboracións con entidades externas (asociacións culturais ou entidades sen ánimo de 
lucro), así como a comunidade educativa en sentido amplo (Concello -en especial a Área 
de Xuventude-, ANPA, familias, os centros escolares de Porto do Son, a ludoteca, a 
biblioteca municipal, ADEGA, Mancomunidade de Montes de Baroña, IES Aquis Celenis de 
Caldas e o IES da Pobra do Caramiñal cos clubs de lectura, etc.). Así mesmo, favorecerase 
a relación con antigos alumnos/as e antigos profesores/as do centro, así como a 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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potenciación da integración do persoal non docente.  

 

En novembro realizamos un encontro entre o claustro e os servizos médicos de zona 
(pediatría e psiquiatría) co obxectivo de recibir pautas para a actuación en casos de Alerta 
Escolar e outras incidencias graves.  

 

No primeiro ou segundo trimestre realizaremos as Xornadas de Formación de Escola de 
Pais/Nais. Pensamos que é imprescindible a formación e a colaboración. Iniciámolas o 
curso pasado con pouco éxito de asistencia. Insistiremos.  

 

O IES de Porto do Son conta cun ciclo de Condución de Grupos no Medio Natural. 
Promóvese dende o equipo directivo a integración do mesmo co resto do alumnado, 
integrándoo nas actividades do centro, nas que, en determinadas ocasións (roteiro, 
magosto, etc.) se transforman en guías e coordinadores reforzando o traballo do 
profesorado. Son prácticas con grandes grupos que os preparan para o seu futuro laboral 
e que facilitan a posta en práctica dalgunhas das medidas do Plan de Convicencia.  

 

Este curso o tema interdisciplinario de centro é unha continuación do tema do curso 
pasado, e será a AXENDA 2030: EMERXENCIA CLIMÁTICA E MIGRACIÓN, que devén 
tema ineludible na situación actual. Traballarase nun sentido amplo: medio ambiente, 
memoria dos pobos e identidade, desigualdade social, emigración… Nestes eixos, 
celebraremos tamén a Antón Carvalho Calero (Día das Letras Galegas). 

2. Obxectivos 
● Ofrecer actividades  que s irvan aos  principios  enriba c itados . 
● P romover a interdisciplinariedade.  
● C rear itinerarios de saídas máis ou menos estables e equilibradas por niveis. 
● E nriquecer da aprendizaxe e da adquis ic ión de competencias .  
● C rear no alumnado o s entido de pertenza a unha comunidade e des envolver o 

s entido de res ponsabilidade coa mes ma. 
● P lanificar e coordinar a oferta entre os  departamentos , favorecendo a programación 

de actividades  ao tempo que s e vela polo equilibrio coa actividade lectiva 
propiamente dita. 

● E s tablecer protocolos  de obrigado cumprimento por parte do profes orado e o 
alumnado en relación á planificación e a realización das  actividades  e aportar os  
documentos  precisos  para es te proceso. 

● P romover a avaliación das  actividades  e a propos ta de melloras . 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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3. Proxectos e programas 
Neste curso o IES de Porto do Son desenvolverá os seguintes programas: 

 

● P lan P roxecta: C orrespondentes  xuvenís  
● Xogade 
● C ontratos  P rograma 
● P lan de Mellora de B ibliotecas  E s colares  (ver actividades  no P lan Anual de Lectura) 
● R adio na B iblio 
● E s pazo Maker 
● Voz Natura 
● P roxecto de centro: roteiros  no entorno en 1º, 2º e 3º de E S O (ins erido no P lan de 

C onvivencia). As  s aídas  s on a bas e para o traballo por proxectos  neses  niveis , co 
desenvolvemento dunha s erie de puntos  de interes e das  rutas .   

● Froita na E s cola: es tá previs ta a realización des te programa ao longo de 10 días  no 
mes  de novembro, s endo a empres a provedora unha empres a local do B arbanza. 

 

Na táboa que segue recóllens e es tas  e outras  accións , tal e como foron pres entadas  ao 
C ons ello E s colar:  

 

 

TEMA DO CURSO 2019/20:  

AXENDA 2030: EMERXENCIA CLIMÁTICA E MIGRACIÓN 

ROTEIROS Ruta da auga (do IES a Cans), Ruta do Dique ao IES, Ruta de Fontandurín 

PROXECTO 
PATIO 

Propoñemos: sementeiro, horto, invernadoiro, sistema de rego, elaboración de mesas 
(aula no pinar), mobiliario de xardín para crear espazos de convivencia, deseño de pistas 
de bici, deporte e dinámicas activas, xogos tradicionais no patio, concurso de “tuneado” 
de macetas na primavera, murais… Voz Natura e dinámicas de proxectos. 

AULA DE XOGOS Aberta nos recreos, con profesorado de garda. Plan de Convivencia.  

ONDA 
PERSEVEIRA 

Proxecto Radio na biblioteca:. Aula-recurso para as distintas materias. Alfabetizacións 
múltiples. https://ondaperseveira.wordpress.com/author/etikeles/ 

 

ACCIÓNS 
ENMARCADAS 

Lecturas, o etiquetado dos produtos que mercamos, residuos cero, canto consumo de 
máis, de onde vén a roupa que uso, o lixo, a limpeza no centro, limpeza nas praias, coido 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
https://ondaperseveira.wordpress.com/author/etikeles/


 

 

 

IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña 
ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 | www.ieson.gal 

_____________________________________________________________________ 

30 

NA AXENDA 
2030 

o consumo de luz e auga no centro, aliméntome ben, accións contra a violencia de 
xénero, creo produtos con obxectos de reciclaxe, accións pola diversidade e a 
igualdade, saídas ao entorno e outras saídas/viaxes…  

ANTÓN 
CARVALHO 
CALERO 

A Carvalho Calero dedícaselle este ano o Día das Letras Galegas. Traballaranse dende o 
marco do proxecto de centro.  

ESPAZO MAKER Accións inseridas nos proxectos de centro: creación de material usando da  impresión 
3D, traballar con material de refugallo.  

4. Organización e coordinación 
As actividades complementarias e extraescolares seguirán o indicado nas NOF. Serán 
comunicadas con antelación a través dos seguintes medios: cronograma na sala de 
profesorado, nun cabalete na entrada do centro e no calendario de eventos da páxina do 
centro. Aportaránselle tamén aos conserxes e aos encargados da cafetería.   

Vicedirección, coa axuda do resto do equipo directivo e o equipo de biblioteca, coordinará 
os temas interdisciplinares cun sistema combinado de táboas de rexistro e temporalización 
compartidas en Drive e reunións presenciais.  

As actividades serán comunicadas na páxina do centro, e nos blogs da biblioteca, da radio 
e de SonMemoria e na canle de vimeo SonCine.  Tamén no Facebook da biblioteca, e 
nunha conta de Instagram do centro. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/ 

https://etikeles.wordpress.com/ 

https://ondaperseveira.wordpress.com/ 

https://sonmemoria.wordpress.com/ 

https://vimeo.com/soncine 

5. Conmemoracións e celebracións  
Estas son as conmemoracións e celebracións que o centro vén desenvolvendo: 

 

● P lan de Acollida 
● 8 de novembro: Magos to 25 de novembro (Día contra a Violencia de Xénero) 
● 20 de decembro: Feira s os tible de Nadal  
● 20 de febreiro: Fes tival de E ntroido 
● 8 de marzo (Día da Muller) 
● E ncontro con antigos /as  alumnos /as  (venres  anterior á S emana C ultural) 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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https://vimeo.com/soncine


 

 

 

IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña 
ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 | www.ieson.gal 

_____________________________________________________________________ 

31 

● S emana C ultural (30 marzo-3 abril) 
● 15 de maio: Día das  Letras , con actos  divers os  e Foliada das  Letras . 
● Final de curso. 
● C o fin de promover a convivencia entre o profes orado, favoreceras e a realización de 

encontros  fóra do horario lectivo: roteiros , comida no monte e s aída ás  s etas  no 
outono, comida de Nadal, E ntroido e Final de C urso.  

6. Actividades  extraescolares  coordinadas  polo profesorado e a 
ANP A 

Fóra do s eu horario lectivo, o profes orado leva a cabo as  actividades  que se recollen na 
s eguinte táboa.  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES COORDINADAS POLO PROFESORADO 

Clubs de lectura: dous  de 
alumnado e un de adultos  
(profes , pais /nais …). E quipo 
de B iblioteca. Un luns  ao 
mes  ao mediodía. 

Grupo de teatro. 
C oordinado por Víctor 
Maceira coa colaboración 
de vicedirección. 

Os  luns  ao mediodía 
alternando cos  c lubs  de 
lectura. 

Aquelador@s. C oordinado 
por Ana Dapena. G rupo que 
colabora en “”arranxos  
varios ”. Ao mediodía en 
horario acordado entre o 
grupo.  

 

A relación coa ANPA é cordial. R espáldannos . 

C on todo, bótas e en falta un maior dinamis mo á hora de desenvolver actividades  
promovidas  dende as  familias . Dende o equipo directivo aportámos lles  pos ibilidades , 
opcións  a des envolver, pero non dan saído adiante. Ins is tiremos .  

Nes tes  momentos  es tán a levar a cabo dúas  actividades : 

● Natación 
● Inglés : descontos  para o alumnado de familias  integradas  na ANP A. 

Tamén es tá previs ta unha charla s obre o funcionamento bás ico do DE S A ins talado no 
centro. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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7. Actividades complementarias e extraescolares no PC e PAT 
(Departamento de Orientación) 
O Departamento de Orientación en colaboración con vicedirección, ademais de colaborar 
na Escola de Pais/Nais e no encontro con antigos alumnos/as, realizará as seguintes 
actividades: 

● Us o res ponsable das  novas  tecnoloxías : “navega con rumbo” para 2º de E S O. 3º 
TRIMESTRE. 

● C harla sobre o xogo on-line, 4º de E S O 

● P rograma para 3º de E S O s obre Uso s eguro dos  contornos  virtuais  (impartido por 
centro Quérote, dependente da vicepres idencia da igualdade e do benes tar). 2º 
TRIMESTRE 

● C harla- presentación das  Univers idades  galegas  ou sobre algúns  es tudos  da 
univers idade de S antiago, C oruña e Vigo por parte de profesores  , dirixida ao 
B acharelato.3º TRIMESTRE 

● C harla do orientador laboral ou técnico de emprego do concello s obre s ervic ios  que 
pres tan, bolsa de emprego, oferta e demanda de emprego... dirixida ao C ic lo. 3º 
TRIMESTRE 

● C harla sobre a oferta  dos  cursos  on-line da aula mentor para bacharelato e 
c ic los .3º TRIMESTRE 

● C harla sobre voluntariado a cargo de Paideia dirixida ao C ic lo.3º TRIMESTRE. 

 

 

8. Actividades  de un día 

 

 

DP TO. AC TIVIDADE   

( coordinación con outros  departamentos ,  s e é 
factible) 

TE MP OR ALIZAC IÓN /NIVE L  

VIC E DIR E C C IÓN 

C elebracións . S emana C ultural.  C olaboración coa 
coordinación das actividades  coa comunidade 
educativa (profesorado, alumnado, ANP A, 
C oncello) e acompañamento cando s exa precis o. 

C olaboración con Orientación no encontro con 

Todo o curs o 
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antigos alumnos  

2º/3º trimestre 

BIBLIOTECA 1.Visita ás bibliotecas e librarías de Santiago co 
alumnado dos clubs de lectura 

2.Saída ao Salón do Libro de Pontevedra co 
alumnado dos clubs de lectura 

3.Saída á biblioteca do Concello para actividades 
de lectura co alumnado dos clubs e ao Centro de 
Día (colaboración coa OMIX)  

4.Ábrese a” posibilidade” de realizar xuntanzas 
con clubs amigos (IES Aquis Celenis de 
Caldas,IES da Pobra, IES de Carnota… ) 

 

1º/2º trimestre 

2º trimestre (entre o 6 e o 27 de marzo) 

2º trimestre (1ª semana de abril) 

 

Sen determinar 

CICLO (AFD) 1.Saídas a pé, a cabalo ou en bicicleta polos 
arredores do centro 

2.Actividades de orientación 

3.Rutas de sendeirismo 

4.Obradoiro e ruta micolóxica 

5.Rutas en bicicleta e a cabalo 

6.Visita ás instalacións dun centro hípico, 
campionatos, concursos ou salóns/feiras do 
cabalo 

7.Participar e/ou organizar e dirixir actividades 
físicas para persoas con discapacidade 

8.Visita ás instalacións dun centro relacionado 
con algún tipo de discapacidade 

9.Práctica de actividades físicas en piscina 
simulando unha discapacidade 

10.Práctica con cordas, rapel, escalada deportiva, 
tirolina, ponte mono,... 

11.Actividade conxunta de bicicleta, orientación a 
pé e cabalos 

12.Actividade de descenso de barrancos 

13.Actividades puntuais como paintball, rutas en 
quads, segway,... 

14.Actividades naúticas: vela lixeira, kayac, 
windsurf 

Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo 2º-3ºtrimestre 

BIOLOXÍA 1.Participación na Ruta da Auga 1ºtrimestre/1ºESO 
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2.Participación na Ruta de 
Fontandurín/Actividades nunha zona costeira coa 
colaboración de GALP 

3.Excursión á Lanzada, O Grove e  praia de 
Bascuas (itinerario xeomorfolóxico) 

4.Excursión á zona de Valdoviño e Doniños 

5.Visita á planta de reciclaxe de Servia, á 
depuradora de augas residuais de Porto do Son e 
ao antigo vertedoiro de residuos urbanos da Enxa 
. 

2ºtrimestre e Semana Cultural/3ºESO 

3ºtrimestre/4ºESO 

2ºtrimestre/1ºBac 

2ºtrimestre (xaneiro)/2ºBac  

 

ECONOMÍA 

 

1.Visita a una das grandes empresas da comarca 
do sector conserveiro: JEALSA, FRINSA, Escurís 
Batalla,...        

2.Visita a lonxa de Ribeira 

3.Visita o Viveiro de Empresas de Ribeira  
      

4.Charla no IES de Porto do Son a cargo dalgún 
pequeño empresario da comarca 

5.Programa Eduemprende: “Finanzas para 
Mortais” 

 

4ºESO(IAEE), 1º e 2ºBac (Economía) 

 6.Visitas guiadas a grandes empresas da comarca 
do Barbanza: FRINSA, JEALSA… 

7.Visita a unha pequeña e mediana empresa 
representativa da comarca. 

8.Visita a un viveiro de empresas ( Ribeira ou 
Santiago). 

9.Celebración no IES de Porto do Son de charlas 
a cargo dalgún empresario da comarca, dun 
sindicalista, dun traballador por conta allea e 
dalgún membro da administración pública. 

 

Ciclo  

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

1.Saídas de sendeirismo polas cercanías do 
Centro e montes da Serra do Barbanza. 

2.Organización e realización de marchas e 
carreiras de orientación na contorna do IES.  

3.Saídas á praia para a realización de xogos 
populares, alternativos e actividades no medio 
natural. 

1º,2º,3º e 4ºESO 
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4.Visitas, saídas, organización de eventos 
deportivos, acampadas,...relacionadas co deporte 
de ocio e tempo libre. 

5.Participación nas diferentes modalidades do 
programa Deporte en Idade Escolar. 

6.Organización de xogos e competicións 
deportivas nos tempos de lecer do alumnado no 
pabellón deportivo. 

 

 1.Saídas de sendeirismo polas cercanías do 
Centro e montes da Serra do Barbanza. 

2.Saídas á praia para a realización de xogos 
populares, alternativos e actividades no medio 
natural. 

3.Organización de xogos e competicións 
deportivas nos tempos de lecer do alumnado no 
pabellón deportivo. 

4.Organización e realización de marchas e 
carreiras de orientación na contorna do IES.  

5.Saídas con empresas especializadas na 
realización de actividades de ocio e tempo libre 
no medio natural. 

6.Visitas, saídas, organización de eventos 
deportivos, acampadas,...relacionadas co deporte 
de ocio e tempo libre. 

Bacharelato 

E. PLÁSTICA E 
VISUAL 

1.Visita á Escola Politécnica Superior de Ferrol e 
Museo Naval ou outras escolas relacionadas coa 
materia. 

2.Visita a centros culturais 

 1ºBac e 2º Bach  (Debuxo Técnico 1 e 2) 

 

 

FILOSOFÍA VALORES ÉTICOS 

1.Asistencia a algunha obra de teatro axeitada  

2.Visita ao Museo Pedagóxico Galego (MUPEGA) 
en Santiago. 

3.Visita ao Museo do Pobo Galego. 

ALEMÁN 

1. Facultade de Filoloxía USC, actividades  
Filoloxía xermánica. 

 

 

Sen concretar /1ESO 

Sen concretar/ 1ESO 

Sen concretar/ 2ºESO e 3ºESO 

 

Sen determinar. Alumnado da materia. 
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FÍSICA E 
QUÌMICA 

 

1.Visita á planta de reciclaxe de Servia, á 
depuradora de augas residuais de Porto do Son e 
ao antigo vertedoiro de residuos urbanos da Enxa  

2. Asistencia no CIQUS ás Xornadas “A 
investigación química: ciencia creativa para un 
mundo mellor” 

 

2º trimestre (xaneiro)/ 4ºESO CAAP 

 

Sen determinar/ 2ºBac alumnado da materia 

 

 

INGLÉS 1.Elaboración dunha enquisa para realizar aos 
peregríns en Santiago 

2ºtrimestre/ 2ºESO 

LATÍN E GREGO 1.Festival de teatro grecolatino (Lugo-Ourense): 
oferta obras clásicas grecolatinas. 

2ºtrimestre (marzo)/4ºESO ,1º BAC  

L. CASTELÁ 1.Festival de teatro grecolatino (Lugo-Ourense): 
oferta obras clásicas grecolatinas. 

2.Omis producción,” En un lugar de….” 

 

2ºtrimestre (marzo)/4ºESO ,1º BAC  

1º ESO 

 

L. GALEGA 1.Asistencia a obras teatrais, e/ou  actividades do 
ámbito da materia ou relacionadas co tema 
interdisciplinario a Santiago, Coruña…  ou outros 
destinos próximos  que puidesen coordinarse con 
outros departamentos.   

2.Mostra de curtas de Noia  

3.En colaboración co departamento de XH: 

● R oteiro polo cas co vello de Noia 

● Vis ita á zona vella de S antiago (inclúe 
vis ita á catedral e P órtico/cubertas ) 

● Vis ita ao mus eo de S an Finx 

4.E n colaboración co departamento de LC :  

● Fes tival de teatro grecolatino 
Lugo/Ourens e: oferta obras  clás icas  
grecolatinas .  + aproveitamento da s aída 
de cara aos contidos da materia (roteiros  
literarios  e de patrimonio, etc.) 

 

Dependendo da oferta (1º E S O, 3º E S O, 4º E S O, 
1º B acharelato) 

 

 

Novembro/decembro (1º ou 3º E S O, s en pechar a 
data e dependendo da oferta aos centros ) 

2º E S O (Decembro/Xaneiro) 

2ºE S O (Marzo) 

4 E S O (Abril) 

4ºE S O ,1º B AC  (Marzo) 

OR IE NTA- 

C IÓN 

1.Obradoiros  s obre a violencia de xénero . 

2. Obradoiro de prevención de 
drogodependencias na ESO a cargo de Renacer 
coa colaboración do Concello. 

4ºESO 

Novembro, 2ºtrimestre/1º,2º,3º,4º ESO 

 

2ºtrimestre/1º,2º,4º ESO 
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3.Charlas impartidos pola Asociación Faraxa. 

4.Visita guiada aos campus do sistema 
universitario de Galicia. 

5.Visita a centros educativos de Santiago e/ou da 
contorna que impartan ciclos formativos. 

 

2ºtrimestre (febreiro)/ Bacharelato 

2ºtrimestre (febreiro)/4º ESO, Bacharelato 

RELIXIÓN 1.Visita ás igrexas parroquiais de Porto do Son 3ºtrimestre/ 1ºESO  

TECNO 1.Visita ás instalacións de Inditex (Arteixo) 

2.Visita á central hidroeléctrica do Tambre  

3.Visita a unha central de comunicacións de 
Telefónica (posiblemente R) e posible visita ao 
Museo tecnolóxico en  A Coruña 

3ºtrimestre (30 abril)/2ºBac Tecn Ind II 

1ºBac 

4ºESO 

XEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

1.Visita aos restos prehistóricos de Baroña 

2.Roteiro polo casco vello de Noia 

3.Visita á zoa vella de Santiago (inclue visita á 
catedral e Pórtico/cubertas) 

4.Visita ao museo de San Finx 

5.Visita a Madrid 

3º trimestre (abril ou maio)/1º ESO  

1º,2ºtrimestre (decembro ou xaneiro)/2º ESO  

2ºtrimestre (marzo)/2ºESO  

4º ESO 

2ª Bach Hªda Arte (25-27outubro, só afecta ao 
venres, fin de semana) 

 

EN XERAL: todos os departamentos deixan aberta a posibilidade de realizaren saídas (tamén 
interdepartamentais) 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 interdisciplinario e á 
Semana Cultural. 

 

9. Actividades de varios días 
Dende o equipo directivo promoveuse a interdisciplinariedade e a realización dunha 
actividade de varios días para cada nivel, e así que cada alumno dispoña da posibilidade 
de participar. Como consta nas NOF, as actividades propostas en 3º, 4º e 1º de 
Bacharelato só se poderán realizar se hai alumnado suficiente.  

NIVEIS DEPARTAMENTO / ACTIVIDADES / TEMPORALIZACIÓN 
APROXIMADA 

1º ESO  Fragas do Eume: actividades lúdico-deportivas e medioambientais:(Vicedirección)/Semana 
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Branca (EF) 

 

2º ESO Illa de Ons: actividades lúdico-deportivas e medioambientais (Vicedirección)/Semana Branca 
(EF) 

 

3º ESO Viaxe a Madrid (Relixión) / Covas de Altamira (Plástica)/ Viaxe a Madrid-Almagro (campaña 
teatro clásico para estudiantes)(Lingua Castelá)   

 

4º ESO Viaxe a Cracovia (alumnos Relixión) e Viaxe a Londres (Inglés)/Intercambio a Quimper, 
Bretaña 30 setembro-9 outubro (alumnos de Francés)  

1º BACH  Viaxe a Cracovia (alumnos Hª e Relixión) e Viaxe a Londres (Inglés)-  abril /Intercambio a 
Quimper, Bretaña 30 setembro-9 outubro (alumnos de Francés) 

2º BACH Visita a Madrid (alumnos Hª da Arte)- 25-27 outubro 

CICLO 

 

1.Rutas de sendeirismo 

2.Saídas para coñecer o patrimonio cultural e natural 

3.Saídas en bicicleta 

4.Acampada de varios días 

5.Colaboración na organización de eventos deportivos no medio natural 

6.Semana Branca 

7.Semana Verde 

EXTRAESC
OLARES 

Clubs de lectura: Viaxe a Óbidos (ou outro destino de Portugal - Porto, Guimaraes, etc.-) co 
IES Aquis Celenis de Caldas de Reis. Sen determinar data, posiblemente abril ou final de curso, 
saíndo do centro o último día de curso e fin de semana (unha ou dúas noites). 

Encontros Caixa Escena…  

10. Avaliación  
No que respecta á avaliación das actividades, procurarase optar por formularios Google, 
máis prácticos para a interpretación e exposición dos resultados. En todo caso, seguirían 
estes modelos, para o alumnado e para o profesorado: 
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Enquisa de avialiación de actividades para o alumnado 

Charlas/obradoiros 

Marca cun X ou completa o que proceda: 

1. Os contidos desta charla/obradoiro foron: aburridos …, interesantes …, moi interesantes ...., 
outra:...................... 

2.   Valora marcando cun X do 1 ao 5, sendo 1 a nota mínima negativa e o 5 a nota máxima 
posit iva. 

 

 

 1 2 3 4 5 

1 Os materiais utilizados      

2 A duración      

3 Facilitouse a participación      

4 Aumentaches os coñecementos do tema      

5 Valoración da exposición  do relator/a      

6 Grao de satisfacción coa actividade      

3. Destaca o que foi para ti máis importante  máis relevante: 

  4. Como mellorarías este tipo de actividades: 

Saídas / excursións 

Marca cun X ou completa o que proceda: 

1. Os contidos desta saída /viaxe foron: aburridos …, interesantes …, moi interesantes ...., 
outra:...................... 

2.   Valora marcando cun X do 1 ao 5, sendo 1 a nota mínima negativa e o 5 a nota máxima 
posit iva. 
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 1 2 3 4 5 

1  A preparación previa da viaxe 
(información, organización, etc.) 

     

2 A duración e a época de realización      

3 A importancia da saída para o currículo      

4 A empresa (se a houber)       

5 A convivencia durante a saída /viaxe      

6 Grao de satisfacción coa actividade      

 

3. Destaca o que foi para ti máis importante  máis relevante: 

  4. Como mellorarías este tipo de actividades: 

 

 

Enquisa de avialiación de actividades para o profesorado 

Marca cun X ou completa o que proceda: 

1. 

 1 2 3 4 5 

1 A actividade potenciou a curiosidade, a sensibilidade 
e/ou a creatividade do alumnado 

     

2 A actividade promoveu a integración e o sentido de 
pertenza á comunidade educativa 

     

3 A actividade reforzou e complementou os 
coñecementos adquiridos na aula 

     

4 A actividade educou para o uso enriquecedor do 
tempo de ocio 
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5 O alumnado foi informado previamente       

6 A actividade foi anunciada ao profesorado con 
suficiente anticipación  

     

7 A época de realización foi a adecuada      

 

2. Propostas de mellora: 
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Documento 2: ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO, 
HORARIO DA BIBLIOTECA E PLAN  LECTOR.  

Documento 2-A: ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO, HORARIO DA 
BIBLIOTECA 
A BIBLIOTECA 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, dicionarios... e en diferentes soportes 
(impreso, audiovisual ou electrónico). 

ORGANIZACIÓN BIBLIOTECA 

No presente curso 2019/2020 o equipo está formado por nove docentes 
pertencentes a diferentes departamentos e que imparten clases en distintos ciclos: 
Rut Losada (coordinadora), Sonia Ces, Luís Cores, Teresa Fernández, María Xesús 
García, Pilar García, Sabela García, Ana Pallares. Este ano continuamos con 
cambios no equipo de biblioteca. A isto sumámoslle a tendencia á redución do 
claustro que se traduce en menos horas de dispoñibilidade para as gardas de 
corredor e polo tanto tamén da biblioteca; este ano as gardas da tarde non se 
puideron cubrir, e tampouco as das primeiras e sextas horas das mañás, salvo 
algunha excepción.  

Aínda así tentaremos desenvolver o maior número de actividades posible. A 
coordinación seguirá sendo compartida e o resto dos membros colaborarán no 
traballo de dinamización, organización, xestión, etc. Procuraremos a formación dun 
grupo de alumnos e nais/pais voluntarios para tarefas diversas, para o que 
contamos xa cun tríptico. Manteranse reunións informativas co resto do claustro e 
coa vicedirección para acordar actuacións e para informarlles das actividades 
previstas. 

A biblioteca continuará sendo un piar no desenvolvemento de proxectos 
interdisciplinares e pretendemos que sexa un dos eixos na innovación do ensino 
que estamos levando a cabo en 1º e 2º de ESO e que implantaremos este curso en 
3º de ESO e no que están involucrados distintos departamentos. Tamén o seu 
papel é fundamental na revisión integrada e posta en práctica do proxecto lector, 
lingüístico e TIC. O Tratamento da información este ano será implantado a través 
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destes proxectos para que chegue de xeito transversal a todo o alumnado. A 
materia de ITI centrada no ámbito audiovisual/radio volverase impartir en 2º de 
ESO. 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. Así mesmo 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. 

  

Actividades concretas: 

 

XESTIÓN 

ACTIVIDADES RESPONSABLES PRAZO LÍMITE 

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

Equipo directivo Primeiro trimestre 2019-
20 

Elaborar o horario da 
biblioteca. Cubrir todos os 
recreos e o 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 2019-
20 

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

Equipo de biblioteca Todo o curso 2019-20 
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consultas) 

Completar e modificar a 
clasificación seguindo a 
CDU 

Equipo de biblioteca Todo o curso 2019-20 

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

Equipo de biblioteca Todo o curso 2019-20 

Continuar a centralización 
dos fondos repartidos polo 
centro 

Equipo de biblioteca e 
profesorado 

Todo o curso 2019-20 

Arquivar traballos 
elaborados no centro por 
alumnado e profesorado 

Equipo de biblioteca Todo o curso 2019-20 

Continuar co expurgo dos 
fondos 

Equipo de biblioteca Todo o curso 2019-20 

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

Equipo de biblioteca  Todo o curso 2019-20 

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

Equipo de biblioteca Todo o curso 2019-20 

Coordinar as necesidades 
de adquisición de fondos 
por parte dos 
departamentos 

Equipo de biblioteca e 
profesorado 

Todo o curso 2019-20 
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Repoñer e renovar material 
deteriorado 

Equipo de biblioteca Todo o curso 2019-20 

Avaliar as actividades 
realizadas na biblioteca 
(enquisas, rexistros de 
asistencia de profesores 
con alumnado, revisión dos 
índices de lectura no 
Meiga,...) 

Equipo de biblioteca Terceiro trimestre 2019-
20 

Formación dun grupo de 
axudantes de biblioteca 

Equipo de biblioteca e 
alumnado 

Primeiro trimestre 2019-
20 para continuación todo 
o ano 

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, TIL, TIC e 
titorías.  

Actividades de reforzo cos 
outros grupos. 

Equipo de biblioteca, 
titores e departamentos 

Primeiro e segundo 
trimestres 2019-20 

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

Equipo de biblioteca e  

titores 

Todo o curso 2019-20 

DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA, 
INTEGRACIÓN NO CURRÍCULO E CONTRIBUCIÓN Á ALFABETIZACIÓN 
MÚLTIPLE E AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
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ACTIVIDADE RESPONSABLES 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 2019-20 

 

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

Equipo de biblioteca e 
profesorado e alumnado 
voluntario 

 

Todo o curso 2019-20 

Radio na Biblio Equipo de biblioteca, 
profesorado e 
alumnado. 

Todo o curso 2019-20 

Manter o funcionamento 
dos blogs Etikeles e  Onda 
Perseveira 

Equipo de biblioteca, 
profesorado e alumnado 

Todo o curso 2019-20 

FOMENTO DA LECTURA E DESENVOLVEMENTO DO PLC 

ACTIVIDADES RESPONSABLES PRAZO LÍMITE 

Actividades centradas no 
proxecto das Rutas 
(natureza e paisaxe, 1ESO, 
ruta IES-Cans; historia e 
patrimonio, 2ESO, ruta IES-
Baroña; paisaxe, sociedade 

Equipo de biblioteca, 
docentes e alumnado 

Todo o curso 2019-20 
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e economía, 3ESO) 

Actividades centradas no 
tema anual A 
sustentabilidade 

Equipo de biblioteca, 
docentes e alumnado 

Todo o curso 2019-20 

Continuar co 
funcionamento dos clubs 
de lectura 

Equipo de biblioteca, 
alumnado, pais e nais e 
persoal non docente. 

Todo o curso 2019-20 

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

Equipo de biblioteca e 
profesorado 

Primeiro trimestre 2019-
20 desenvolvemento ao 
longo do curso 

Hora de ler en 1º, 2º e 3º 
de ESO 

Equipo de biblioteca, 
profesorado e alumnado 

Todo o curso 2019-20 

 

HORARIO 

 

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:20 

9:10 

     

9:10 

10:00 

Teresa Fernández Luís Cores Pilar García Pilar García Reunión 
Equipo+vicedirec. 

RECREO Mª Xesús García Ana Pallares Sonia Ces Pilar García Pilar García 

10:20 

11:10 

Luís Cores Ana Pallares Sonia Ces Rut Losada Rut Losada 
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11:10 

12:00 

Mª Xesús García Teresa Fernández Ana Pallares Ana Pallares Rut Losada 

RECREO Loli Fernández Mª Xesús García Ana Pallares Sonia Ces Loli Fernández 

12:20 

13:10 

Mª Xesús García Mª Xesús García  Pilar García Rut Losada 

13:00 

14:00 

     

  

16:20 

17:10 

    

17:10 

18:00 

 

 

 

Documento 2-B: PLAN  LECTOR 

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 interdisciplinarios e nun motor de avance 
pedagóxico no centro. A biblioteca e os membros do equipo, na liña da nova lexislación, 
continúan a integrarse en mudanzas derivadas dun Plan de Formación Permanente. 
Estamos adaptándonos ao que queremos sexa unha nova forma de ensino. 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 
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linguas. Por outra banda, a liña de traballos interdisciplinarios 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 ata 3º de ESO. 
(Para ver a base legal revísese o Plan Anual de Lectura 2016-17). 

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 s eu 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%  s ó 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 s on usuarios  da biblioteca do centro e un 75%  nunca 

vis ita a biblioteca pública.  

E s tes  datos  evidencian que realmente o que podemos  cons iderar lectores  redúces e a un 
20%  máis  ou menos , xa que da porcentaxe inic ial do 63,3%  o 45%  como moito le un libro 
ao mes . Tamén podemos  observar que es es  libros  que s e len proceden na s úa maioría de 
adquis ic ións  propias  ou intercambios , xa que o us o que s e fai das  bibliotecas  é moi 
es caso. 

Hábitos  culturais : 

● S ó un 48,5%  vai ao c ine ou ao teatro e o 27%  non o fai nunca.  
● Un 50%  nunca vai a un concerto. 
●  S ó un 37,9%  as is te a charlas  de tipo cultural e un 25%  non o fixo nunca. 
●  Un 65%  nunca partic ipou en obradoiros  de pintura, teatro, en c lubs  de lectura… 

Máis  da metade da poboación non acode a actividades  culturais . 

Us o da rede: 

● Un 92,3%  teñen conexión á rede. 
● Un 40%  di non us ala nunca como apoio ao es tudo. 
● O 66,2%  ten tableta.  

Aínda que teñen acces o á rede o seu us o non se relaciona con fins  académicos . 
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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: 

● P artic ipación no P LAMB E . 

● P artic ipación en R adio na B iblio. 

● P roxecto S pace Maker. 

● C ontinuación nes te curs o de “ens inanza por proxectos ” en parte do currículo de 1º,  
2º e 3º de E S O. 

● Traballo por proxectos  transvers ais  en todos  os  niveis  (entre departamentos  
concretos , dentro do TIL). 

● P rograma de aprendizaxe e s ervizo en colaboración co c ic lo de FP  de técnico de 
condución de actividades  fís ico deportivas  no medio natural. 

● P lan P roxecta: 
○ C orres pondentes  Xuvenís  (C ons ellería de P olítica S ocial). 

● S eccións  bilingües : Tecnoloxía 4º de E S O, B ioloxía en 3º de E S O 
● P FPP  (P lan de formación permanente do profesorado:R adio,  e E s cola de pais  e 

nais ) 
● P artic ipación no programa Froita na es cola. 

2. Obxectivos.   

A C ons ellería de C ultura, E ducación e Ordenación Univers itaria  publica no DOG  do luns , 
29 de xuño de 2015 o Decreto 86/2015 o currículo da E ducación S ecundaria Obrigatoria e 
do B acharelato na comunidade autónoma de G alic ia no que s e recollen os  obxectivos  para 
E ns ino S ecundario e B acharelato. 

 O P lan Anual de Lectura centrarase nos  s eguintes  objectivos  específicos  : 

● Manter a B E   coma un  espazo-recurs o referente da vida diaria do centro. 

● Abordar as  alfabetizacións  múltiples  e a lectura de todo tipo de textos  en calquera 
s oporte (textos  continuos  e des continuos): libros , revis tas , 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 es tudo relacionadas  coa comprens ión 
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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. 

● Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 
comunicación.  

● Desenvolver o Plan de lectura integrado no Tratamento Integrado de Linguas e o 
Plan TIC. 

● Promover entre o profesorado o traballo por proxectos e a interdisciplinariedade, 
partindo da transversalidade dos obxectivos deste Plan de Lectura.   

● 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. 

● 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. Dende o curso pasado (2018-19) 
contamos cunha aula de xogos moi próxima á biblioteca onde se atopan todos os xogos 
de mesa; evitamos así que os usuarios deste material interrompan aos que precisan máis 
tranquilidade para realizar outro tipo de tarefas. 

Ademais os espazos amplíanse aos corredores e outras salas, como a de profesores onde 
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existe un punto de lectura informal “Les?”, ou a de recepción a pais onde se atopan libros 
de interese para as familias. Contamos cun espazo singular, cunha importante carga 
afectiva: a Sala Perseveira, un pequeno teatro creado polo alumnado e o departamento de 
Plástica. De cando en vez, o patio transfórmase tamén en espazo de lectura. 

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 o maior número 
posible de horas da xornada lectiva e así permitir que o alumnado poida acceder a ela 
cando o precise. Este curso está aberta e atendida por un membro do equipo de biblioteca 
tódolos días de 9:10 a 13:10, salvo o mércores que é ata as 12:20. Aínda así pode 
permanecer aberta cando algún alumno de 2º de bacharelato ou outros que teñan algunha 
validación, non están na aula e precisan dun lugar para traballar. 

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

A biblioteca pretende ser un piar no desenvolvemento de proxectos interdisciplinarios e un 
dos eixos na innovación do ensino que se levarán  a cabo en 1º , 2º e 3º 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). O 
tema interdisciplinario de centro deste curso será:  A axenda 2030: emerxencia climática 
e migracións.  

Tamén levará a cabo a revisión do proxecto lector, necesaria para dar resposta ás 
transformacións levadas a cabo no ámbito da lectura na sociedade e en concreto no 
tratamento que desta se vén desenvolvendo no centro. Faremos especial fincapé na 
aplicación do Plan TIC e do Tratamento Integrado de Linguas (enlazados na páxina do 
centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/node/470). Nestes documentos, 
mesmo no Plan de Acción Titorial, incorpóranse actuacións relacionadas coa 
Alfabetización Informacional e o Tratamento da información contempladas dende unha 
óptica interdisciplinaria e transversal. A biblioteca é un dos motores destas liñas 
metodolóxicas que pretenden a adaptación a novos tempos e novas necesidades do 
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 do Día das Bibliotecas, a biblioteca e a Axenda 
2030, a emerxencia climática, propostas para Nadal, as migracións, as mulleres na 
emigración (co gallo do 8 de marzo), Carballo  Calero e a lusofonía. A igualdade de xénero 
e a coeducación serán, como cada ano, eixos temáticos transversais a todas as 
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actividades da biblioteca, coa intención de promover os valores que garantan estes 
obxectivos da Axenda 2030.  Sobre a maioría destas exposicións elabóranse unidades 
didácticas para traballalas co alumnado en titorías, nas linguas ou noutras materias 
dependendo da temática. 

Incorpóranse ámbitos de innovación. Dende o curso 2017-18 formamos parte do 
programa Radio na Biblio. Unha das nosas liñas de actuación é empregar e dinamizar a 
radio (Onda Perseveira), recurso que favorece mellora das competencias informacionais e 
mediáticas, a expresión oral, a alfabetización múltiple, o traballo en equipo. Os pódcasts 
poderán subirse a Ivoox e ao blog de Onda Perseveira. O recurso incorporouse xa nos 
diferentes documentos do centro (TIL, programacións, Proxecto Lector, etc.), 
continuaremos co proceso de formación e estableceremos unha programación máis ou 
menos estable (tema interdisciplinario, proxectos, entrevistas, dinamización da lectura, 
actividades do centro…). Ademais a biblioteca será recurso para acompañar e dinamizar 
os proxectos desenvolvidos no Spazo Maker (programa concedido ao centro no curso 
pasado).  

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 salientamos as guías de lecturas colaborativas cos colexios e a Biblioteca 
Municipal e as contadas. As contadas realizaranse no segundo trimestre 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. Nos últimos tres cursos establecemos tamén unha estreita canle de cooperación coa 
Oficina Municipal de Información Xuvenil. Froito da mesma, o alumnado dos clubs de 
lectura e do centro en xeral, benefícianse de actividades programadas conxuntamente 
entre a responsable deste organismo, a vicedirección e as coordinadoras da biblioteca e 
dos clubs de lectura. En contrapartida, o equipo de biblioteca participa en labores de 
asesoramento a este servizo e, co alumnado dos clubs, leva a cabo actividades de 
dinamización (contadas aos nenos e nenas da Ludoteca). Este curso, coa mediación da 
OMIX, compartimos coa Biblioteca Municipal as lecturas obrigadas e recomendadas no 
centro, co obxectivo de que esta adquira exemplares. Trátase dunha metodoloxía que 
procura a optimización dos recursos públicos. 

En 2º de ESO, aproximadamente un 60% do alumnado escolleu ITI como materia de libre 
configuración.  

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, aínda que tamén temos baixas 
importantes que facían gran parte deste traballo. Asemade se seguirá coa renovación das 
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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 do centro. 
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 

Hora de ler en 1º, 2º e 3º de ESO. Iniciamos este programa no curso 2017-18 no nivel de 
1º de ESO dentro da implantación dos acordos recollidos no Tratamentos Integrado de 
Linguas. Dende entón fómolo implantando nos seguintes cursos ata 3º de ESO. Participan 
os departamentos de Lingua Galega, Lingua Castelá,  Inglés, e, en 1º de ESO, Bioloxía e 
Xeografía e Historia na materia de Paisaxe.  Adícaselle 10 minutos a un tempo de lectura 
libre cada día, agás en 3º de ESO que se fai tres días á semana, para non restar tanto 
tempo ao resto das programacións. Nunha rúbrica, o alumnado irá valorando os libros que 
foron lendo. Ademais as materias de Lingua Galega e Lingua Castelá, adican un tempo de 
lectura variable dependendo da programación. 

 

● Actividades de lectura compartida 

Existen dous Clubs de lectura para alumnado, un  para 4º ESO e 1º e 2º de Bacharelato e 
outro con alumnado de 1º, 2º e 3º  ESO. Continuamos tamén co club de lectura de 
adultos en colaboración co do IES da Pobra do Caramiñal que comezou a súa andadura o 
curso pasado. Do seu funcionamento dáse conta no apartado titulado: Actividades 
programadas e temporizadas.  

 

● Mochilas  viaxeiras  

P rantexarás elles  aos  alumnos  a pos ibilidade de poder levar mochilas  pers onalizadas , xa 
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que a avaliación das últimas experiencias amosou que moitas veces nin sequera as abrían 
ao chegar a casa. 

● As  contadas 

C ontos  na S ala Pers eveira para os  nenos e nenas  de infantil e dos  primeiros  curs os  de 
primaria (nalgún dos  cas os ). Dende o curs o pas ado, contadas  dos  mozos  e mozas  do c lub 
de lectura na B iblioteca Municipal no Día do Libro Infantil e Xuvenil.  

 

 

7.   R ecursos  humanos  

O E quipo de B iblioteca es tá formado por nove docentes  pertencentes  a diferentes  
departamentos  e que imparten c las es  en dis tintos  c ic los . 

A coordinación é compartida e o res to dos  membros  colaboran no traballo de 
dinamización, organización, xes tión, etc . C óntas e coa axuda do profes orado para realizar 
gardas  na biblioteca e tamén para facer emprés titos , devolucións , atender aos  alumnos  ou 
outros  traballos . Tentaremos  potenciar o grupo de alumnos  voluntarios  (hai xa algúns  
alumnos  nes tas  tarefas ) para tarefas  divers as , para o que xa elaboramos  un tríptico o curso 
pasado. O voluntariado das  nais  e pais  tamén es tá aberto. 

E s te é o horario semanal da biblioteca:  

 LUNS  MAR TE S   MÉ R C OR E S  XOVE S  VE NR E S  

8:20      

9:10 

 

Teres a 
Fernández 

Luís  C ores P ilar G arcía P ilar G arcía R eunión 
E quipo+vicedirec
.  

R E C R E
O 

Mª Xes ús  G arcía Ana P allares  S onia C es P ilar G arcía P ilar G arcía 

10:20 Luís  C ores Ana P allares  S onia C es R ut Los ada R ut Los ada 

11:10 Mª Xes ús  G arcía Teres a Fernández Ana P allares  Ana P allares  R ut Los ada 

R E C R E
O 

Loli Fernández Mª Xes ús  G arcía Ana P allares  S onia C es Loli Fernández 

12:20 Mª Xes ús  G arcía Mª Xes ús  G arcía  P ilar G arcía R ut Los ada 
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13:10 

 

     

 

16:20 

17:10 

  

17:10 

18:00 

 

 

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 efemérides: 

Día   da Paz. Día do Libro, Día do 

Medio Ambiente… 

 

・ Libro texto 

・ Fondos biblioteca escolar 

・ Internet 

 

 

・Varias veces por 

semana  

  

・ Casa 

・ Aula  

  

 

CURSO 
/ NIVEL 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

 4ºE S O  

 

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

semana  

・Casa 
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・Lectura de fragmentos de obras. 

・ Libro de lectura voluntaria 

・Traballos varios 

・ Visita a páxinas web relacionadas 

con determinados temas 

・ Realización dun cartel 

・Conmemoración de efemérides: Día   

da Paz. Día do Libro, Día do Medio 

Ambiente… 

 

・Fondos biblioteca escolar 

・ Internet 

 

 

  ・Aula  

 

 

CURSO 
/ NIVEL 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

1º/2º 

B AC  

・ 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 

・Interpretación de imaxes 

・ Libro texto 

・ Internet 

 

 

・ Varias veces por 

semana  

  

・ Aula  

・Laboratori

o 

・ Casa 

 

FR ANC É S  

NIVEL/
CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

1º/2º 
E S O 

・ Lectura do libro de texto  

・Traballos varios: Gastronomía 

francófona 

・ Textos creativos sobre temas libres: 

narrativa, poesía, teatro, cómic… 

(Calligrammes, Escritura espontánea 

tipo surrealista)  

・ Libro texto 

・Fondos biblioteca 

escolar 

・ Internet 

・ Xornais (en Internet) 

・Dicionarios 

 

・Ao longo dun 

trimestre  

 

・ Aula  

・ Biblioteca 

・ Informática 
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・ 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 ...  

 

 

 

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  

・ 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 

・ Libro texto 

・Fondos biblioteca 

escolar 

・ Internet 

・Xornais (en Internet) 

・ Dicionarios 

 

 

・ Ao longo dun 

trimestre  

 

・Aula  

・ Biblioteca 

・Informática 
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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 .   

 

 

NIVEL/
CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

B AC H 

 

・ Lectura de fragmentos de obras Le 
pet it  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 
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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 

 

MÚS IC A 

NIVEL/  

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

2º/3ºE S O ・ Lectura do libro de texto 

・ Visita a páxinas web relacionadas con 

determinados temas 

・ Interpretación de imaxes 

 

・ Libro texto 

・ Internet 

 

 

・ Semanalmente 

  

・ Aula  

 

 

FILOS OFÍA  

NIVEL/  

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

VVE E  

1º,2º,3º,4º 

E S O 

・ 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 

・ Libro texto 

・Fondos 

biblioteca 

escolar 

・ Internet 

・ Xornais 

・ Dicionarios, 

 

 

・  Varias veces por 

semana  

・ Ao longo de todo o 

curso de xeito puntual  

・ Aula  

・Informática 
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・Uso do dicionario, manuais… 

・ Interpretación de obras artísticas 

 

 

NIVEL/  

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

AAE E  4º 
E S O  

・ 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 

・Interpretación de imaxes 

・Interpretación 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 

・ Interpretación de imaxes 

・Fondos 

biblioteca 

escolar 

・ Internet 

・Xornais 

 

 

・Varias veces por 

semana  

  

・ Aula  

・ Biblioteca 

・ Informática 

・ Casa 
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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 

C C S S  

2ºE S O/  

3º E S O 

・ Lectura do libro de texto 

・ Uso de dicionarios, manuais… 

・ Interpretación de obras artísticas 

・ Lectura de artigos científicos e noticias de prensa,  

seleccionados polo profesor e/ou os alumnos 

 

・ Libro texto 

・Fondos 

biblioteca 

escolar 

・ Dicionarios 

 

・ Varias veces por 

semana  

  

・ Aula  

 

 

NIVEL/  

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

4º E S O ・ 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 B AC .  

・ Lectura do libro de texto 

・ Lectura de capítulos de monografías e artigos 

・ Libro texto 

・Fondos 

・ Varias veces por 

semana  

・ Aula  
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académicos en papel ou PDF 

・Visita a páxinas web temáticas e de prensa 

 

biblioteca 

escolar 

・ Internet 

・ Xornais 

 

 

 

・ Cada quince días 

  

 

NIVEL/  

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

HªE S P AÑA 

2º B AC  
・ Lectura do libro de texto 

・ Lectura e interpretación de textos 

・ Libro texto 

 

 

 

・ Día  riamente  

  

・ Aula  

 

 

 

NIVEL/  

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

Hª AR TE  

2º B AC  

・ Lectura do libro de texto 

・ Uso de efemérides, manuais… 

・ Interpretación de obras artísticas 

 

・ Libro texto 

・Fondos 

biblioteca 

escolar 

・ Dicionarios, 

 

・ Varias veces por 

semana  

  

・ Aula  

 

 

E DUC AC IÓN  FÍS IC A 

NIVEL/  

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

1º E S O ・ Lectura de artigos científicos e noticias de prensa,  

seleccionados polo profesor e/ou os alumnos 

・ Traballos varios. 

・ Textos creativos sobre temas libres: narrativa, 

・Internet 

 

 

・ Ao longo de todo o 

curso de xeito puntual  

- Aula  

- Casa 
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poesía, teatro, cómic…  

・ Visita a páxinas web relacionadas con 

determinados temas 

・ Interpretación de imaxes 

・ Interpretación de obras artísticas 

 

NIVEL/  

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

2ºE S O - Lectura de artigos c ientíficos e noticias de 
prensa,  seleccionados polo profesor e/ou os 
alumnos 

- Traballos varios. 

- Visita a páxinas web relacionadas con 
determinados temas 

- Internet 

- Xornais 

 

 

- Ao longo de todo o 
curso de xeito 
puntual  

- Aula  

- Casa 

 

NIVEL/  

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

3º/4º/1º 
B AC  

- 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 

C IC LO 

 

- Lectura do libro de texto  

- Lectura de artigos c ientíficos 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, 

- Libro texto  

-Fondos 
biblioteca 
escolar  

- Internet 

- Xornais 

- Dicionarios, 

-Revistas 
(Oxigeno, 
Equestre) 

 

- Día  riamente  

  

- Aula  

- Biblioteca 

- Casa 
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meteorolóxicos, perfís… 

- Uso do dicionario, manuais… 

- Realización dun cartel (empresa, actividades 
concretas, trípticos 

- Conmemoración de efemérides: Día   das 
Persoas con Discapacidade. Día   da Bic icleta, Día   
do Medio ambiente, Día   das montañas 

 

 

INGLÉS 

NIVEL/ 

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

  

1º ESO 

- Lectura do libro de texto e 
interpretación 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 

-Exposic ión/ 
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 de lectura obrigatoria 

- Libro de lectura voluntaria 

 

 

- Traballos varios: en grupos, elaboración de 

- Libro texto 

-Internet  

- Dicionarios 

 

-Fondos 
biblioteca 
escolar/  
librería 

-Internet 

 

- Semanalmente 

 

 

 

- Ao longo dun 
trimestre  

 

 

- Ao longo de todo o 
curso de xeito 

- Aula  

- Biblioteca 

- Casa 
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carteis sobre un tema determinado, buscando e 
resumindo información da rede. 

- Redaccións  

 

 

 

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… 

・ 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 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
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・ Interpretación de obras artísticas 

・ Realización dun cartel 

・ Lectura dun xornal  

・ Certame literario 

・ Conmemoración de efemérides: Día   da Paz. Día   

do Libro… 

 

 

NIVEL/  

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

 

2ºB AC  

・ 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 

・Realización de comentarios de texto de 

Selectividade 

・Actividades “webquest” sobre un tema moi concreto 

con elaboración dun resumo 

・ Libro texto 

・Fondos 

biblioteca 

escolar/librería 

・ Internet 

・ Dicionario 

・Exames 

selectividade 

 

 

 

・ Cada quince días 

・ Ao longo dun 

trimestre  

・ Ao longo de todo o 

curso de xeito puntual  

・ Aula  

・ Biblioteca 

・ Informática 

・ Laboratorio 

・ Casa 

 

F ÍS IC A E  QUÍMIC A 

NIVEL/  

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

E S O/B AC  ・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 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
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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 

2ºB AC  ・ 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 

C UC LA 

3ºE S O  

・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 

・Libro texto 

・Fondos 

biblioteca 

escolar 

・ Internet 

・Xornais 

・ Varias veces por 

semana  

  

・ Aula  

・Biblioteca 

・ Casa 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
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・Traballos varios 

・Completar táboas coa información dun texto 

・Visita a páxinas web relacionadas con determinados 

temas 

 

 

 

L ING UA E  LIT. G ALE G A 

NIVEL/  

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

1º/2º E S O ・Lectura do libro de texto 

・ Lectura de fragmentos de obras 

・Libro de lectura obrigatoria 

・Libro de lectura voluntaria 

・Traballo por proxectos e traballos varios 

・Redaccións  

・ Textos creativos sobre temas libres: narrativa, 

poesía, teatro, cómic…  

・Visita a páxinas web relacionadas con determinados 

temas 

・Interpretación de imaxes 

・Uso de dicionarios, manuais… 

・Lectura dun xornal  

・ Certames literarios 

・Conmemoración de efemérides: Samaín, Día   da 

Muller, Día   do Libro, Día   das Letras Galegas… 

 

・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 

・Casa 

 

NIVEL/  

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

3º/4º E S O ・Lectura do libro de texto 

・Lectura de artigos científicos e noticias de prensa,  

seleccionados polo profesor e/ou os alumnos 

・Libro texto 

・Fondos 

biblioteca 

・Diariamente  

・ Varias veces por 

semana  

・Aula  

・ Biblioteca 

・ Casa 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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・Lectura de fragmentos de obras 

・Libro de lectura obrigatoria 

・Libros de lectura voluntaria 

・ Traballos varios / traballo por proxectos. 

・Redaccións  

・Textos creativos sobre temas libres: narrativa, 

poesía, teatro, cómic…  

・Visita a páxinas web relacionadas con determinados 

temas 

・ Uso de dicionarios, manuais… 

・Certames literarios 

・Conmemoración de efemérides: Samaín, Día   da 

Muller, Día   do Libro, Día   das Letras Galegas… 

 

escolar 

・ Internet 

・ Xornais 

・Dicionarios, 

・Enciclopedias 

 

 

・ Semanalmente 

・Cada quince días 

・Ao longo dun 

trimestre  

・Ao longo de todo o 

curso de xeito puntual  

 

NIVEL/  

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

1º/2ºB AC  - Lectura do libro de texto  

- Lectura de artigos c ientíficos 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 / traballo por proxectos. 

- 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: Samaín, Día   da 
Muller, Día   da Paz. Día   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 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
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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 

・Lectura dun xornal  

 

・ Xornais 

 

 

・Semanalmente 

  

・Aula  

 

 

NIVEL/  

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

FOL 
C IC LO 

・ Lectura do libro de texto 

・Lectura de artigos científicos e noticias de prensa,  

seleccionados polo profesor e/ou os alumnos 

・ Uso dos dicionarios, manuais… 

 

・Libro texto 

・ Xornais 

・Dicionarios, 

 

 

・Semanalmente 

  

・ Aula  

 

 

 

NIVEL/  

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

E C ON. DA 
E MP R E S A 

B AC . 

・ 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  

 

 

R E LIXIÓN 

NIVEL/  

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

E S O/B AC  ・Lectura do libro de texto ・Libro texto ・ Ao longo dun ・Aula  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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・ 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… 

 

・Fondos 

biblioteca 

escolar 

・ Biblia 

 

 

trimestre  

 

 

 

MATE MÁTIC AS  

NIVEL/  

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

E S O/B AC  ・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  

 

 

L ING UA E  LIT. C AS TE LÁ 

NIVEL/  

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

 

E S O/B AC  

・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 

- Libro texto  

-Fondos 
biblioteca 
escolar  

- Internet 

- Xornais 

- Dicionarios 

 

 

- Diariamente  

  

- Aula  

- Biblioteca 

- Casa 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
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・ Interpretación de imaxes 

・ Uso do dicionarios, manuais… 

・Interpretación de obras artísticas 

・ Lectura dun xornal  

・ Certame literario 

 

 

TE C NOLOXÍA 

NIVEL/  

CURSO 

ACTIVIDADE MATERIAIS PERIODICIDADE ESPAZO 

 

2ª, 3ª e 4ª 
ESO/1º e 
2º Bac. 

- Lectura de artigos c ientíficos 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  

 

E DUC AC IÓN PLÁS TIC A E  VIS UAL 

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 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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Itinerarios lectores 

Os departamentos de humanidades  propoñen os seus propios itinerarios lectores con 
lecturas de carácter obrigatorio ou optativo. Para o curso 2019-20 son as seguintes: 

 

Departamento de Lingua Galega e Literatura: 

1º de ESO:  

1ª avaliación: A señorita Bubble de Ledicia Costas, Xerais; posibilidade de 
encontro coa autora. 

Retrincos como clásico. *A profesora titular da praza en dous dos grupos 
incorporarase previsiblemente no segundo trimestre, polo que só atopamos esta 
información.  

Unha das profesoras optará pola lectura libre en dous grupos.  

2º de ESO: 

1ª avaliación: Veleno tinto de Carredano, Xerais (ambientada na Idade Media e 
dirixida a un tratamento interdisciplinario con Xeografía e Historia). 

2ª avaliación: 22 segundos de Eva Mejuto, Xerais 

3ª avaliación. Cousas de Castelao, Galaxia (ou outras edicións se as houber, 
mesmo dixital).  

PMAR: no 1º trimestre lerán Veleno tinto de Carredano, Xerais para participar na 
actividade interdisciplinaria con Xeografía e Historia). No resto do curso farán 
lecturas acordadas entre o profesorado e o alumnado. 

3º de ESO:  

1ª avaliación: O que sei do silencio de Andrea Maceiras, Xerais. / 22 segundos, 
de Eva Mejuto, Xerais os repetidores que xa leran a obra anterior o curso 
pasado. 

2ª avaliación : Aplicación instantánea de Carlos Negro, Xerais e Pedra sobre 
Pedra de Neira Cruz, Baía Edicións.  

3ª avaliación: Nómades de Xosé Tomás, Galaxia, Emigrantes de Shaun Tan, en 
Barbara Fiore Editora e unha selección de poesía de Rosalía de Castro 
relacionada co tema da emigración.  

Unha ampla recomendación de lecturas “voluntarias”. Incídese no cómic, na 
poesía, o teatro e o álbum ilustrado (mesmo se abre a posibilidade de escoller 
novas propostas acordadas entre a profesora e o alumno/a) 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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4º de ESO: 

1ª avaliación: Os outros feirantes de Cunqueiro, Galaxia 

2ª avaliación: Limpeza de sangue de Rubén Ruibal, Xerais 

3ª avaliación: Febre de Héctor Carré, Xerais (aproveitarase para un traballo 
interdisciplinario con Xeografía e Historia sobre as minas de San Finx. 
Realizarase unha saída a Noia e a Lousame, espazos da obra). 

Lecturas voluntarias. 

1º de Bacharelato:  

1ª avaliación: Lourenço, xograr de Manuel Portas, Galaxia 

2ª avaliación: Morning Star  de Xosé Miranda, Xerais 

3ª avaliación: Poesía de Rosalía de Castro en relación ao tema da emigración.  

Lecturas voluntarias de diversos xéneros. 

 

 Unha ampla recomendación de lecturas “voluntarias”. Incídese no cómic, na poesía, 
o teatro e o álbum ilustrado (mesmo se abre a posibilidade de escoller novas propostas 
acordadas entre a profesora e o alumno/a). 

 

2º de Bacharelato: 

1ª avaliación: Un animal chamado néboa de Ledicia Costas, Xerais 

2ª avaliación: O crepúsculo e as formigas de Ferrín, Xerais  

3ª avaliación: Seique de Susana Sánchez Aríns, Através Editora (en normativa 
lusista, no marco da conmemoración da figura de Carballo Calero no Día das 
Letras Galegas, sendo este un defensor desta norma para a lingua galega).  

 

 Unha ampla recomendación de lecturas “voluntarias”. Incídese no cómic, na poesía, 
o teatro e o álbum ilustrado (mesmo se abre a posibilidade de escoller novas propostas 
acordadas entre a profesora e o alumno/a). 

Departamento de Lingua castelá e literatura: 

1º de ESO: 

Fernando el Temerario de José Luis Velasco 

El jorobado de Notre Dame adaptación de Miguel Tristán 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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Las aventuras de Mowgli de Rudyard Kipling 

 

2º de ESO: 

Poesía española para jóvenes de Ana Pelegrín 

Nunca seré tu héroe de María Menéndez Ponte 

La ratonera de Agatha Christie 

 

3º de ESO: 

El efecto  Frankestein de Elia Barceló (Ed. Edebé) 

Consumir preferentemente  de Raúl Vacas (Ed. Anaya) 

Cuentos crudos de Ricardo Gómez (Ed. SM) 

Unha ampla recomendación de lecturas “voluntarias”. Incídese no cómic, na poesía, o 
teatro e o álbum ilustrado (mesmo se abre a posibilidade de escoller novas propostas 
acordadas entre a profesora e o alumno/a). 

 

4º de ESO: 

Marianela de Benito Pérez Galdós 

Las cuatro estaciones. Invitación a la poesía.  Antoloxía poética. 

La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca 

Unha ampla recomendación de lecturas “voluntarias”. Incídese no cómic, na poesía, o 
teatro e o álbum ilustrado (mesmo se abre a posibilidade de escoller novas propostas 
acordadas entre a profesora e o alumno/a). 

 

1º de Bacharelato: 

La nieta del señor Linh  de Philippe Claudel (Ed. Salamandra) 

Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique 

Égloga I de Garcilaso de la Vega 

El Lazarillo de Tormes,  anónimo 

El perro del hortelano, de Lope de Vega 

Unha ampla recomendación de lecturas “voluntarias”. Incídese no cómic, na poesía, o 
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teatro e o álbum ilustrado (mesmo se abre a posibilidade de escoller novas propostas 
acordadas entre a profesora e o alumno/a). 

  

2º de Bacharelato: 

As lecturas son as propostas pola comisión da CIUG: 

El lector de Julio Verne  de Almudena Grandes 

Romancero gitano  de Federico García Lorca 

La Fundación  de Antonio Buero Vallejo 

Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez 

 

Departamentos de Latín e Grego: 

3º ESO: (CUCLA): 

 Lecturas de mitos extraídos do libro de texto. 

Mitos e lendas da vella Grecia,  de Anisia Miranda. ED. do Castro 

4º ESO:  (LATÍN) 

 Las aventuras de Ulises  de Rosemary Stucliff 

2º BAC: LATÍN II: 

Lecturas escollidas de Virxilio, Horacio, Plauto, Cicerón e Tito Livio 

GREGO II : 

Ilíada de Homero 

Poesía lírica arcaica 

Edipo Rei  de Sófocles 

Asamblearias de Aristófanes 

 

Departamento de Inglés: 

1º ESO 

1ª avaliación:  Wonderful Water, Oxford. 

2ª avaliación:  The Ghost Teacher, Burlington 

3ª avaliación:  Dr Dolittle, Burlington  
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2º ESO e 2ºESO PMAR 

1ª, 2ª e 3ª avaliación: All About the USA, Emily Winston, Burlington 

3º ESO  

1ª avaliación:  Three Child Rulers, Brad Mayhew,  Burlington 

2ª avaliación:  The Case of the Ancient Artefact,  Samuel Sheely,  Burlington 

3ª avaliación:  A Sherlock Holmes Collection, Sir Arthur Conan Doyle,  Burlington 

4º ESO 

1ª avaliación: Channel to the Future, Burlington 

2ª avaliación: Dr Jekyll and Mr Hyde, Robert Louis Stevenson, Burlington 

3ª avaliación: People Who Changed the World, Eleanor Sutherland, Burlington 

1º BAC 

1ª avaliación: sen libro de lectura. Farán un traballo de investigación.  

2ª avaliación: My Family and Other Animals, Gerald Durrell, Burlington 

3ª avaliación: Two Shakespearean Tragedies, Shakespeare, Burlington 

2º BAC 

 1ª, 2ª e 3ª avaliación: A Foreigner in New York, Ramón Ybarra Rubio, Burlington 

Departamento de francés 

3º e 4º de ESO: 

 Fragmentos de Le petit prince de Saint Exupery 

Departamento de Xeografía e Historia 

2º ESO: Veleno tinto de Carredano, Xerais (lectura traballada con LG) 

1º Bach: Maus  de Art Spielgelman 

 Persépolis de Marjani Satrapi   

Poderase propor a lectura doutros cómics ao longo do curso. 

 

Outros departamentos: 

Departamento de Ciencias Naturais: 

Lecturas recomendadas: 

3º ESO: Neurociencia para Julio de Xurxo Mariño 
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4º ESO: Biografía de la tierra de Francisco Anguita 

A evolución de Calpurnia Tate  de Jacqueline Kelly 

Departamento de Relixión: 

Diversos pasaxes bíblicos. 

1º BAC: Pedra sobre pedra de Neira Cruz 

Departamento de Matemáticas 

O departamento propón unha ampla lista de lecturas recomendadas recollidas en guías de 
lectura elaboradas coa colaboración da biblioteca. 

 

9. Actividades programadas e temporizadas 

● Proxectos documentais integrados, programas de formación de usuarios, 
campañas de lectura. 

Boa parte destes proxectos van da man da coordinación do equipo de biblioteca e da 
aplicación do Plan TIC e do TIL (Tratamento Integrado de Linguas). A vicedirectora, como 
en cursos anteriores, forma parte deste equipo. Estes proxectos incorporan os aspectos de 
TIC, alfabetización informacional, formación de usuarios e acordos de criterios. Realizouse 
unha temporalización e un reparto dos contidos a traballar nas distintas materias. 
Pretendemos que estes temas sexan traballados de forma transversal e interdisciplinaria. 
Teremos que avaliar a súa evolución. Semellaba unha opción que evitaba o feito de xa non 
fose só ITI a única materia de libre configuración ofertada, ou que, de facelo así, entrase en 
conflito con outras materias de libre configuración ofertadas polos departamentos. Por 
outra banda, é importante que estes contidos sexan traballados dende todos os ámbitos. 
Estes plans están recollidos na páxina do cetro, na sección de documentación:  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/TIL%20IES%20DE%20PORTO
%20DO%20SON.pdf 

En canto á formación de usuarios, ademais do recollido no TIL, a partir de 2º de ESO 
esta mantense dentro do PAT -coincidindo co horario de titoría nos distintos grupos, os 
integrantes do equipo de biblioteca, xunto cos titores, impartirán esta actividade. En 1º 
ESO planifícase a partir do TIL, 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 
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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. 

En 2º de ESO impártese ITI, como complemento ao traballado en 1º de ESO. Nestes dous 
niveis levarase a cabo o proxecto Botellas con mensaxe, relacionado con dúas rutas: IES 
ata Cans / Praia do Dique ata o IES. Parten do traballo do entorno cun criterio 
interdisciplinario e de sostibilidade. Incluirase tamén o tema interdisciplinario nalgunha das 
actividades. 

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 para o alumnado, denominados “Os benxamíns”  
integrado por alumnado de 1º, 2º e 3º de ESO e “Os maiores” con alumnado de  4º ESO e 
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 desfrutar 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. Ademais hai outro de adultos, chamado  Club de 
lectura Fraga de Novio, formado por profesorado en activo e xubilado, nais de alumnos e 
exalumnos e persoal non docente. Os integrantes deste club reunímonos un mércores ao 
mes para compartir o xantar e as lecturas. 

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 recensión que ten como finalidade atraer ao futuro 
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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 interdisciplinario que se traballe no 
centro ao longo do curso. Ao longo deste curso tentaremos realizar obradoiros que estean 
relacionados co tema deste ano “ A axenda 2030: emerxencia climática e migracións“. 

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 comezaremos cunha exposición 
conmemorativa do Día das Bibliotecas, o 24 de outubro, que vencellaremos ao papel que 
as bibliotecas teñen de cara aos obxectivos da Axenda do 2030. A partir do segundo 
trimestre centrarémonos no tema da emerxencia climática e as migracións  (co gallo do 8 
de marzo, por ex. e do Mes do Libro). En maio, voltaremos a ollada á lusofonía, tirando do 
fío da importancia que esta ten na traxectoria de Carballo Calero, o autor homenaxeado 
nas Letras. Sobre a maioría destas exposicións elabóranse unidades didácticas para 
traballalas co alumnado en titorías, plástica, linguas, etc. 

 

Concursos. Aprovéitanse  distintas datas (o Día   da Muller, o Día   das Letras Galegas, Día 
das Artes…) 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 tentaremos traer a autores e autoras 
relacionadas co tema interdisciplinario ou coas lecturas de carácter obrigatorio... 

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. Este ano celebraremos o Día internacional das bibliotecas 
escolares (exposición no 1º trimestre e actividades no día 24 de outubro), Xornada de 
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sostibilidade (no Nadal), problablemente o Día do libro... Ao longo dunha semana  do mes 
de abril está establecido que se celebre a Semana Cultural, este ano centrada na Axenda 
2030 (emerxencia climática e migracións), onde se concentran unha gran cantidade de 
actividades para todo o alumnado organizadas polos distintos departamentos (saídas 
didácticas, charlas, exposición, actuacións musicais, teatrais…).  

● 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 pranchas do teito.   

A radio é xa un dos recursos que máis agrada ao alumnado. O obxectivo é a súa 
dinamización entre a comunidade educativa. O mesmo acontece co Espazo-Maker, pois o 
equipo de biblioteca ten vontade de que esta aula-recurso sirva de nexo entre os 
departamentos de ciencias e as nosas dinámicas de traballo.  

 

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... Queremos facerlles ver que é importante que lean porque a lectura é 
unha fonte de coñecemento, diversión, creatividade, que cultiva e reforza a capacidade 
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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 voluntario de 1º ESO e durante 15 días poden 
tela na súa casa para ler, ver e escoitar en familia.   

Dende hai dous cursos tamén contamos coa existencia do Club de lectura Fraga de 
Novio integrado por profesoras e profesores, persoal non docente, excompañeiros e nais 
de alumno/as e exalumno/as. O curso pasado incrementada a participación de nais. Esta 
actividade constitúe un lazo forte e estimulante entre as familias e as persoas que 
formamos parte do centro, coa lectura como punto en común. Por outra banda, a partir 
destas relacións, abrimos canles de participación e colaboración noutras actividades do 
centro (a Xornada de Sostibilidade de Nadal, a Semana Cultural, etc.) 

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.  
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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… 
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Documento 3: 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 416 alumnos repartidos en 18 
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 45 profesores de ensino secundario, 3 PT, unha orientadora e 1 
mestra. A poboación de Porto do Son é, segundo o INE, de 9.271 habitantes no ano 2017, 
116 habitantes menos que no ano 2016. Distribuídos entre os 95 km2 de extensión que ten 
o municipio, dá unha densidade de 97 habitantes / km2 e repártense en 10 parroquias, coa 
particularidade de que a poboación tende a concentrarse na estreita franxa do litoral, lugar 
no que se encontran os núcleos urbanos máis importantes: Portosín e Porto do Son. O 
centro conta nos cursos de 1ºe 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, Contratos Programa, PLAMBE, ERASMUS+, Clubs de 
Lectura, PROA, SONCINE, O PROXECTO PERSEVEIRA (Radio Escolar), Espazos Maker.  

Tamén nestes anos no IES intentamos sumar apoios entre o profesorado para aproximar 
temáticas de traballo común entre os diferentes departamentos. Para isto facemos 
reunións interdepartamentais escollendo unha temática de traballo para o curso escolar, 
adicando despois unha semana á presentación deses proxectos. Tamén invitamos a xente 
de fora co fin de ilustrar esa semana nun acontecemento cultural e de festa. 

Recursos 

O obxectivo principal é 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). Temos dous salas de 
informática e ordenadores de Abalar en 1º e 2º ESO, estudio de radio, e audiovisuais, 
espazo maker. aula de xogos... 
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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 novidosos. As relacións cos pais vai case sempre 
están vinculadas ós resultados académicos, é difícil convencer para outras actividades, 
aínda que nunca nos rendimos. Ultimamente estamos fomentando o vínculo entre o 
profesorado e as familias a través das redes sociais. Grazas a isto o poder de convocatoria 
aumentou considerablemente. 

 

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 exquisita, 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 organización 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 concurrer 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 

➔ C ompetencia en comunicación lingüís tica.  
➔ O emprego da B iblioteca por parte do alumnado vai en alza e a súa referencia 

tamén. Neces ita fortalecers e a traves  de proxectos 
➔ C ompetencia matemática. P recis arían do traballo en Tic  pero es tá limitado. 

Neces ita fortalecerse a través  de proxectos 
➔ C ompetencia no coñecemento e a interación co mundo fís ico. S e traballa nos  casos  

reais  do entorno do ins tituto con grandes res ultados 
➔ Tratamento da información e competencia dixital. L imitada pola conexion de rede e 

pola obsolescencia dos  equipos . 
➔ C ompetencia social e c iudadana. Neces itaría dun reforzo para o traballo en cas os  

de acoso es colar cos  pais  e nais , xa que precisamos  da s úa concienciación da 
colaboración en denunciar es tes  cas os 

➔ C ompetencia cultural e artís tica. moi boa ainda que neces ita fortalecerse a traves  
de proxectos 
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➔ C ompetencia para aprender a aprender. O emprego de videotutoriais  feitos  de 
grandes  a pequenos . Neces ita fortalecers e a traves  de proxectos 

➔ Autonomía e inic iativa pers oal. Neces ita fortalecers e a traves  de proxectos . 

 

Na documentación do centro recolleens e as  actividades  e programas  nas  que o centro 
partic ipa. 

Obxectivo de mellora a curto e medio prazo  

P ara cons eguir os  obxectivos  que marcamos  inic ialmente precisamos  de formación externa 
de expertos  que traballen s obre as  temáticas  e neces idades  do noso centro. E s tamos  
traballando nunha s erie de puntos , pero gus taríanos  reforzar o s eguinte: 

➔ Aproveitar os  recurs os  dispoñibles , tales  como radio es colar e ordenadores  nas  
aulas  

➔ Aplicacións  e software de uso na aula 
➔ C oñecer as   aplicacións  que favorezan o traballo colaborativo, incluído a radio e o 

audiovisual. 
➔ Manexar e editar ferramentas  de vídeo 
➔ P rincipalmente cons eguir acadar uns  niveis  competenciais  das  Tic  a medida das  

neces idades  das  últimas  novas  tecnolóxicas , o fomento do uso da biblioteca e da 
lectura. 

➔  P oder traballar por proxectos  unindo diferentes  competencias  e profesorado, e 
s olucionar o problema do uso, renovación e recolocación dos  ordenadores  no 
ins tituto.  

➔ C rear un c lima de traballo e de convivencia no centro que s e vexa reflectido no 
pobo. 

XUS TIFIC AC IÓN 

O centro es tá acometendo moitas  inic iativas  pero precisamos  protocolos  e actuacións  
homoxéneas  que permitan avanzar cara un modelo educativo de calidade, integrando as  
TIC s  no proceso educativo como ferramenta e non como fin. 

 

Obxectivos 

Ofrecer solucións aos problemas das TICs no centro 

Fomentar clases con recursos compartidos 
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Reflexionar sobre o noso modelo educativo e investigar sobre novos modelos. 

Renovación dos diferentes planes do centro 

Mellorar a a convivencia no centro 

Avanzar na implementación de traballo por proxectos nas diferentes disciplinas 

Liñas de traballo 

Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a través de espazos virtuais. 
Educación dixital. 

Iniciativas formativas no ámbito STEM (ciencia-tecnoloxía-enxeñaría-matemáticas). 

9/11/2019  a 23/05/2020 

 

Indicadores de avaliación da aplicación na aula 
Itinerario Característica Indicador Criterio aceptación Temporalización 

Espazos Maker. Ano II Emprego dos recursos 
do Espazo Maker 

O profesorado 
planifica e realiza 
actividades 
utilizando os 
recursos do 
Espazo Maker 

O 80% do profesorado 
participante é quen de 
integrarse en 
proxectos en curso no 
Espazo Maker ou 
prop... 

Ao longo do 
curso 

Aproveitamento do 
equipo de radio para 
actividades didácticas 
docente 

Coñecemento das 
ferramentas técnicas 
básicas de radio. 

O profesorado 
coñece as 
ferramentas 
técnicas da radio 
e sábeas utilizar. 

80% do profesorado 
utiliza as ferramentas 
técnicas da radio no 
proxecto de centro 

Ao longo do 
curso 

Aproveitamento do 
equipo de radio para 
actividades didácticas 
docente 

Emprego da radio 
escolar 

O profesorado 
planifica e realiza 
actividades 
utilizando a radio 
escolar. 

Un 70% dos 
participantes 
implementa ou deseña 
unha actividade 
docente coa radio 
escolar. 

Ao longo do 
curso 
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Aproveitamento do 
equipo de radio para 
actividades didácticas 
docente 

Emprego ferramentas 
de edición de 
programas de radio. 

O profesorado 
coñece e 
manexa 
ferramentas de 
edición de 
programas de 
radio. 

O 70% do profesorado 
participa na 
elaboración dalgún 
producto de radio no 
proxecto de centro 

Ao longo do 
curso 

Indicadores de avaliación do impacto na aula 
Itinerario Característica Indicador Criterio aceptación Temporalización 

Espazos Maker. Ano II Participación do 
alumnado en 
proxectos do centro 
utilizando o Espazo 
Maker 

Implicación do 
alumando no 
deseño e 
producción de 
produtos no 
Espazo Maker 

Un 60% do alumnado 
implicado participa na 
elaboración de 
produtos maker. 

Ao longo do 
curso 

Aproveitamento do 
equipo de radio para 
actividades didácticas 
docente 

Participación do 
alumnado no proxecto 
de centro utilizando 
recursos radiofónicos. 

Implicación do 
alumnado no uso 
da radio escolar 
no proxecto de 
centro 

Participación do 70% Ao longo do 
curso 

Aproveitamento do 
equipo de radio para 
actividades didácticas 
docente 

Participación do 
alumnado na 
elaboración de 
produtos radiofónicos 
no proxecto do centro 

Implicación do 
alumnado no 
deseño e 
elaboración de 
produtos 
radiofónicos 

Un 70% alumnado do 
centro participa na 
elaboración dun 
produto radiofónico 

Ao longo do 
curso 

  

 

Participantes 
DNI Apelidos e nome 

76966175X Agrafojo Blanco, Héctor 
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53161506L Alvite Santos, Sandra 

33280699K Ces García, Sonia 

76967411G Creo Mayo, Raquel 

44077735Y Dapena Mora, Ana 

10839632P Fernández de Paz, Teresa 

78782559S Fernández López, María Dolores 

32816406Y Fernández Pérez, Íñigo 

76965451E García Castaño, María Isabel 

33246569T García Mariño, María Jesús 

33286194L García Servia, María del Pilar 

36106939K Labandeira Villot, Paloma 

34975194Z Losada Soto, Rut María 

33259521A Pallares Leal, Ana María 
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25476232Y Pascual Roy, Inés 

33257580V Pérez Iglesias, David 

33260094R Salgado Ferreiro, María Dores 

52456054T Sampedro Sampedro, Domingo Manuel 

76966099A Santos Blanco, Alberto 

X2905804F Son , Corinne Geraldine M. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABALLO 

1.- IDENTIFICACIÓN. 
Ciclo formativo 

 

Código da 
familia 
profesional 

 

Familia 
profesional 

Código do 
ciclo 
formativo 

 

 

Ciclo formativo 

 

 

Grao 

 

 

Réxime 

 Actividades 
físicas e 
deportivas 

M02001 Condución de actividades 
físico-deportivas no medio 
natural 

Medio Ordinario 

 

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración 

 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Horas anuais 

CM0034 Formación en Centros de traballo 2º 440 

 

Profesorado responsable 

 

Elaboración Alejandra Carro Mahía 

Titorización Alejandra Carro Mahía 

 

2 . CONCRECIÓN DO CURRÍCULO EN RELACIÓN COA SÚA 
ADECUACIÓN ÁS CARACTERÍSTICAS DO ÁMBITO PRODUTIVO 
 

O noso ciclo de “Condución de Actividades Físico-deportivas no Medio Natural” ten 
como campo de traballo as empresas de turismo activo principalmente, ou entidades de 
ámbito público (como asociacións, concellos …) 
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O centro atopase nun lugar privilexiado que non debemos deixar de ter en conta, 
por un lado temos as montañas da Serra do Barbanza, que nos dan cabida para levar a 
cabo os nosas competencias principais (guiado de grupos a pe, en bicicleta e a cabalo) e 
por outro lado a uns metros temos o mar. É imposible non ter en conta esto, e sería 
totalmente inaxeitado mirar so para o lado das montañas. Galicia en si, vese relacionada co 
mar dende todos os sectores económicos, o mar forma parte da sua identidade e cultura, e 
dende o sector servicios tamén se lle da saída. Por isto, o noso curriculm vese ampliado 
para que o noso alumnado teña unha pequeña formación en canto a actividades de auga, 
para dar resposta ás actividades de ocio ofertadas polas empresas mais destacadas da 
nosa comarca, e incluso da nosa comunidade. 

Debido a gran estacionalidade da oferta e demanda das actividades de ocio, 
marcadas completamente polo periodo estival, damos a posibilidade de adiantar o periodo 
de prácticas ó verán (sempre que se conte co compromiso escrito dun profesor-titor para 
este período). 

Algunhas das entidades públicas galegas con convenio co noso ciclo son: 

 

■ C oncellos  (Noia, P orto do S on, R ibeira, B oiro, Outes , Muros , P obra do 
C aramiñal, R ianxo…na concelleria de deportes  ou de turis mo). 
■ US C  (no servizo de deportes ). 
■ Federación de Orientación (Tecnificación deportiva).  

 

Algunhas  das  empresas  galegas  con convenio co noso c ic lo s on: 

 

● Actividades  de aventura: 

○ Amextrem 
○ Vértigo Aventura 
○ P iragüilla 
○ Desafio Ocio 
● Actividades  maioritariamente con nenos : 
○ G olfiño 

○ Marexada 

○ E s tación Invernal de Manzaneda 

○ Naturmaz 

● Actividades  con cabalos : 
○ C entro Hípico Montemuiño 

○ C asas  Novas 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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○ E s tivada E cues tre 

● Taller-tenda de bic ic letas : 
○ La Fuga C ycling 

● Algunhas  entidades  sen animo de lucro como: 
○ C lub deportivo Luz Verde. 

 

Temos  convenio ca empresa P enaventura (parque de aventuras  de Portugal). 

 

3. OB XE C TIVOS  DO MÓDULO DE  FC T 

 

a) C ompletar a adquis ic ión de competencias  profes ionais  propias  de cada título alcanzadas  
no centro educativo. 

b) Adquirir unha identidade e unha madureza profes ional motivadoras  para a aprendizaxe 
ao longo da vida e para as  adaptacións  aos  cambios  das  neces idades  de cualificación. 

c )   C ompletar coñecementos  relacionados  coa produción, a comercialización, a xes tión 
económica e os  s is temas  de relacións  s ociolaborais  das  empres as , co fin de facilitar a 
ins erción laboral. 

d)   Avaliar os  as pectos  máis  relevantes  da profes ionalidade alcanzada polo alumnado no 
centro educativo e acreditar os  as pectos  requiridos  no emprego que non poidan verificars e 
por exixir s ituacións  reais  de traballo. 

 

4. TE MP OR ALIZAC IÓN 

 

P eríodo 

● O período ordinario para facer as  prácticas  de FC T é de setembro a decembro, 
puidendo adiantarse ó período de verán de xullo a s etembro polas  caracterís ticas  
do propio s ector, pos to que hai mais  posibilidade de traballo relacionado cas  
competencias  do noso c ic lo en período es tival. E s te adianto de prácticas  pode 
realizars e sempre que exis ta un compromis o firmado por un profes or titor das  
prácticas  para ese período. 

● P ódens e tamén facer as  prácticas  nos  períodos  de xaneiro-marzo, ou abril-xuño, 
dependendo da dispoñibilidade das  empres as . 

● Número de horas 
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○ 440 horas 
● Número de xornadas  laborais  

○ 8 horas  ó día durante 5 xornadas  á semana, nun total de 11 s emanas  
(puidendo traballar fines  de s emana e festivos , es tando xa autorizados  
previamente polo que non hai que pedir autorización expresa). 

● Datas  de inic io e fin de cada período 
○ Quedará determinado polo titor da FC T, empezando nos  primeiros  días  do 

período a realizar as  prácticas . 
● S es ións  de titoría no centro 

○ C ada 15 días  haberá una reunión co titor das  prácticas  no centro. 

 

5. P R OC E DE ME NTO DE  ADXUDIC AC IÓN DO ALUMNADO AOS  
C E NTR OS  DE  TR AB ALLO: 

● Teras e en conta as  c ircuns tancias  individuais  de cada alumno: 
○ R esultados  acadados  nos  módulos  do c ic lo, relacionados  co centro de 

traballo. 
○ Actitude e habilidades  neces arias  para as  competencias  principais  da empres a 

(traballo con persoas  con dis capacidade, ou con nenos , animais ….) 
○ G us tos  pers oais  en relación cas  actividades  principais  da empres a/entidade. 
○ P roximidade ó centro de traballo. 
○ P os ibilidade de desprazars e. 

 

6. AVALIAC IÓN 

•  R esultados  de aprendizaxe e criterios  de avaliación 

 

 

R esultado de aprendizaxe 

 

C riterios  de avaliación 

1. Definir e organizar percorridos  e es tancias  
no medio natural. 

Análise das  pos ibilidades  reais  da zona para a 
organización de percorridos  no medio natural. 

  Descric ión do material neces ario, duración do 
percorrido, zonas  de des cans o e calquera outro 
as pecto de interes e para a realización do traxe- 
cto. 
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2 Definir e organizar actividades comple- 
mentarias no medio natural. 

 Programación das actividades complementarias 
para realizar axeitadas ós diferentes usuarios e 
percorridos, tendo en conta a súa duración o pe- 
ríodo de acampada. 

3 Tramita-los medios e recursos necesarios 
para a realización das actividades no medio 
natural. 

 Recollida diaria de información meteorolóxica in- 
terpretando os datos e publicándoos nun lugar 
axeitado para ter informados os usuarios. 

 Realización dos trámites necesarios para a or- 
ganización de actividades no medio natural. 

4 Tomar medidas de soporte psicolóxico e 
adopta-las medidas preventivas necesarias 
de primeiros auxilios previas á realización da 
actividade. 

 Selección da caixa de urxencia en función das 
actividades para realizar. 

 Consellos hixiénico-sanitarios previos á realiza- 
ción da actividade. 

 Identificación dos teléfonos de interese e próxi- 

mos ó lugar da actividade. 

 Aplicación das técnicas de inmobilización e tras- 
lado de persoas feridas ou accidentadas. 

5 Informa-lo grupo sobre os distintos aspec- 
tos paisaxísticos e culturais, fomentando 
conductas respectuosas co medio nas acti- 
vidades que se desenvolvan. 

 Descrición, ós usuarios, das características pro- 
pias da zona. 

 Fomento de conductas respectuosas co medio 

ambiente. 

6 Analiza-las condicións de partida dun grupo 
ante un itinerario a pé: materiais, dis- 
tribución da carga e outros aspectos. 

 Recepción e información ó grupo do itinerario 
previsto. 

 Explicación e consellos, o grupo ou clientes, so- 
bre diferentes aspectos da marcha a pé. 

7 Acompañar grupos ou clientes por itinera- 
rios a pé, baixo a supervisión do responsa- 
ble da empresa. 

 Aplicación dun ritmo axeitado na marcha, tendo en 
conta a súa dificultade e duración, así como as 
características propias dos participantes. 

 Detección de signos ou síntomas de canseira ou 
fatiga e deshidratación nas persoas que partici- 

pan nos itinerarios. 

 Detección de imprevistos e propostas de itinera- 
rios alternativos durante o percorrido, se é o 

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

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

 Detección de signos ou síntomas de canseira ou 
fatiga e deshidratación nas persoas que partici- 

pan nos itinerarios. 

 

  Detección de imprevistos e propostas de itinera- 
rios alternativos durante o percorrido, se é o 

caso. 

9 Analiza-las condicións de partida dun grupo 
ante un itinerario en bicicleta: mate- rial, 
vestimenta... 

 Recepción e información ó grupo do itinerario 
previsto. 

 Explicación e consellos sobre os diferentes as- 

pectos da marcha en bicicleta ós clientes. 

10 Guiar clientes ou grupos por itinerarios 
dacabalo baixo a supervisión do responsa- 
ble da empresa. 

 Control, durante o transcurso da marcha, dos 
posibles demorados, guiando en cabeza o grupo. 

 Alternancia de posicións durante a marcha para 
lles dar consellos técnicos ós usuarios e apoio 
psicolóxico, cando sexa preciso. 

 Detección de imprevistos e propostas de itinera- 
rios alternativos durante o percorrido, se é o 

caso. 

 Revisión, durante as pausas, da albardería e fe- 
rraxes do cabalo. 

11 Analiza-las condicións de partida dun 
grupo ante un percorrido en cabalo. 

 Recepción e información, polo grupo, do itinera- rio 
previsto. 

 Explicacións e consellos, ós usuarios, sobre os 

distintos aspectos do percorrido en cabalo 

 Explicación, ó inicio da marcha, das característi- 
cas e costumes do cabalo, así como os consellos 

habituais para o desenvolvemento da marcha. 

 Demostrarlles ós clientes, ó inicio da actividade, a 
posición adecuada sobre o cabalo, a forma de 
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face-la monta e desmonte, forma de lle dar ordes 

ó cabalo, etc.. 

12 Colaborar nas tarefas rutineiras das cor- 
tes. 

 Colaboración diaria na mantenza e hixiene equina. 

 Observación e colaboración co veterinario, nas 

curas e tratamentos dos cabalos. 

13 Cumprir con responsabilidade profesio- 
nal, calquera actividade ou tarefa asignada e 
relacionada co traballo que realiza, amo- 
sando unha actitude de superación e res- 
pecto. 

 Cumprimento responsable das normas, proce- sos 
e procedementos establecidos ante calquera 
actividade ou tarefa, obxectivos, tempos de reali- 
zación e niveis xerárquicos existentes na em- 
presa. 

 Responsabilidade no traballo asignado, comuni- 
cándose coa persoa adecuada en cada mo- 
mento. Canalización das demandas e indicacións 
dos usuarios ás persoas adecuadas. 

 Asunción das características do seu traballo na 
empresa e predisposición a executar con rigor e 

dilixencia ás instruccións recibidas. 

 Coordinación da súa actividade coa do resto de 
persoal da empresa mantendo boas relación in- 
terpersoais. 

 

  Estimación das repercusións do seu traballo nas 
actividades que oferta a empresa, e na imaxe que 
esta proxecta. 

 Demostración en todo momento dunha actitude de 
respecto cara ós procedementos e normas in- 

ternas da empresa. 

 Participación nas actividades complementarias da 
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empresa. 

14 Aplicar, se é o caso, primeiros auxilios  Aplicación das primeiras curas no caso de le- sión 
ou accidente. 

 Realización de RCP básica. 

15 Establecer dispositivos de seguridade nas 
situacións que implican riscos. 

 Deseño dun plan de evacuación de persoas feri- 
das ou accidentadas, segundo os protocolos es- 
tablecidos. 

16 Organizar e colaborar na montaxe da zona 
onde pasa-la noite durante a travesía. 

 Montaxe e recollida da zona onde pasa-la noite 
durante as travesías. 

 Programación de actividades de animación na 
propia acampada. 

17 Revisa-lo material ó finalizar a activi- dade. 
•  Revisión do material para empregar nas 
diferentes actividades no medio natural 

 Revisión do material para empregar nas diferen- 
tes actividades no medio natural 

 Comprobación do estado do material tanto ó 

inicio como durante os percorridos, nos descan- 
sos ou ó seu remate. 

 Colaboración na recepción do diverso material. 

 Colaboración na reparación ou substitución do 
material deteriorado. 

 

•  Mínimos exixibles para alcanzar unha cualificación positiva: 

 

 

•  Análise das posibilidades reais da zona para a organización de percorridos no medio 
natural. 

•  Descrición do material necesario, duración do percorrido, zonas de descanso e calquera 
outro aspecto de interese para a realización do traxecto. 

•  Programación das actividades complementarias para realizalas axeitadas ós diferentes 
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usuarios e percorridos, tendo en conta a súa duración o período de acampada. 

•  Recollida diaria de información meteorolóxica interpretando os datos e publicándoos nun 
lugar axeitado para ter informados os usuarios. 

•  Realización dos trámites necesarios para a organización de actividades no medio natural. 

•  Selección da caixa de urxencia en función das actividades para realizar. 

•  Consellos hixiénico-sanitarios previos á realización da actividade. 

•  Identificación dos teléfonos de interese e próximos ó lugar da actividade. 

•  Aplicación das técnicas de inmobilización e traslado de persoas feridas ou accidentadas. 

•  Descrición, ós usuarios, das características propias da zona. 

•  Fomento de conductas respectuosas co medio ambiente. 

•  Recepción e información ó grupo do itinerario previsto (a pe, en bicicleta e a cabalo) 

•  Explicación e consellos, o grupo ou clientes, sobre diferentes aspectos da ruta (a pe, en 
bicicleta e a cabalo). 

•  Aplicación dun ritmo axeitado na ruta (a pe, en bicicleta e a cabalo), tendo en conta a súa 
dificultade e duración, así como as características propias dos participantes. 

•  Detección de signos ou síntomas de canseira ou fatiga e deshidratación nas persoas que 
participan nos itinerarios (a pe, en bicicleta e a cabalo). 

•  Detección de imprevistos e propostas de itinerarios alternativos durante o percorrido (a pe, 
en bicicleta e a cabalo), se é o caso. 

•  Control, durante o transcurso da marcha, dos posibles demorados, guiando en cabeza o 
grupo. 

•  Alternancia de posicións durante a marcha para lles dar consellos técnicos ós usuarios e 
apoio psicolóxico, cando sexa preciso. 

•  Revisión, durante as pausas, da albardería e ferraxes do cabalo. 

•  Explicación, ó inicio da marcha, das características e costumes do cabalo, así como os 
consellos habituais para o desenvolvemento da marcha. 

•  Demostrarlles ós clientes, ó inicio da actividade, a posición adecuada sobre o cabalo, a 
forma de face-la monta e desmonte, forma de lle dar ordes ó cabalo, etc.. 

•  Colaboración diaria na mantenza e hixiene equina. 

•  Observación e colaboración co veterinario, nas curas e tratamentos dos cabalos. 

•  Cumprimento responsable das normas, procesos e procedementos establecidos ante 
calquera actividade ou tarefa, obxectivos, tempos de realización e niveis xerárquicos 
existentes na empresa. 
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•  Responsabilidade  no  traballo  asignado,  comunicándose  coa  persoa  adecuada  en  
cada momento. Canalización das demandas e indicacións dos usuarios ás persoas 
adecuadas. 

•  Asunción das características do seu traballo na empresa e predisposición a executar con 
rigor e dilixencia ás instrucións recibidas. 

•  Coordinación da súa actividade coa do resto de persoal da empresa mantendo boas 
relación interpersoais. 

•  Estimación das repercusións do seu traballo nas actividades que oferta a empresa, e na 
imaxe que esta proxecta. 

•  Demostración en todo momento dunha actitude de respecto cara ós procedementos e 
normas internas da empresa. 

•  Participación nas actividades complementarias da empresa. 

•  Aplicación das primeiras curas no caso de lesión ou accidente. 

•  Realización de RCP básica. 

•  Deseño dun plan de evacuación de persoas feridas ou accidentadas, segundo os 
protocolos establecidos. 

•  Montaxe e recollida da zona onde pasa-la noite durante as travesías. 

•  Programación de actividades de animación na propia acampada. 

•  Revisión do material para empregar nas diferentes actividades no medio natural 

•  Comprobación do estado do material tanto ó inicio como durante os percorridos, nos 
descansos ou ó seu remate. 

•  Colaboración na recepción do diverso material. 

•  Colaboración na reparación ou substitución do material deteriorado. 

 

•  Faltas de asistencia e actitude. 

 

● Un alumno ou alumna poderá s er excluído dun convenio para a realización da FC T 
na corres pondente convocatoria nos  s eguintes  casos : 

● P or faltas  de as is tencia inxus tificadas , que non poderán s er s uperiores  ao 10%  das  
horas  de duración do módulo (440 horas ), é dic ir non s e pude s uperar as  44 horas . 

● P or actitude incorrecta, atendendo ao código disc iplinario da empresa, ou por falta 
de aproveitamento. 
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•  Criterios de cualificación 

A cualificación do módulo de FCT será APTO/A ou NON APTO/A. 

 

7. PROCEDEMENTO PARA A RECUPERACIÓN DAS PARTES NON 
SUPERADAS 
No caso de que o alumno ou alumna obteña unha cualificación de NON APTO/A, deberá 
matricularse e realizar o módulo de FCT noutra convocatoria, sendo decisión final do titor/a 
ou do coordinador/a o novo centro de traballo onde o alumno ou alumna pode realizar as 
prácticas de novo. 

 

8. PROCEDEMENTO SOBRE O SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN E 
A AVALIACIÓN DA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE 
O seguimento da programación realizarase: 

 

● durante as  ses ións  de titoría que teremos cos  alumnos /as  no centro educativo 
(onde os  alumnos /as  iran ens inando fotos  das  actividades  realizadas ). 

● as  vis itas  que se realizarán aos  centros  de traballo mentres  es tán a realizar as  
prácticas . 

● a través  do es tablecemento doutras  canles  de comunicación (teléfono, email, 
wasap…) cos  titores /as  dos  centros  de traballo. 

 

A avaliación da propia práctica docente realizarase: 

● a través  dun cues tionario, ao alumnado e/ou aos  titores  do centros  de traballo, no 
que se terá en conta aspectos  como a capacidade de organización e 
as es oramento. 

9. ME DIDAS  DE  ATE NC IÓN Á DIVE R S IDADE  

 

•  P rocedemento para a realizac ión da avaliac ión inic ial 

P ara que os  alumnos  poidan acceder ás  prácticas  de FC T teñen que ter superados  todos  
os  módulos  do c ic lo, de modo que, é bastante probable que cando os  titoricemos  xa 
teñamos  feita unha avaliación inic ial a través  da información obtida na avaliación final do 
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primeiro curso, ou a supervisión grupal e individual durante a realización do ciclo. De 
calquer modo podemos propoñer outro procedemento de avaliación inicial, como por 
exemplo un cuestionario escrito centrado no módulo de FCT, e unha entrevista persoal co 
alumno/a. 

Trataremos de buscar un centro de traballo o máis axeitado posible ás posibilidades, 
capacidades e limitacións dos alumnos/as (atendendo a necesidades educativas 
específicas, discapacidades, gustos, proximidade, actitude, posibilidade de desprazarse…) 

 

•  Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda 
globalmente aos obxectivos programados 

 

Para aqueles alumnos ou alumnas que o necesiten propoñemos: 

● P os ibilidade de as es oramento/titorización vía telefónica e/ou por email, a parte das  
vis itas  cada 15 días  no centro educativo. 

● Facer titorías  individualizadas . 
● Facer reunións  co titor/a do centro de traballo para adaptar as  prácticas  na medida 

do pos ible ás  caracterís ticas  do alumno/a. 
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CAPÍTULO IV 

ANEXOS 
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DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Art igo 5. Autonomía dos centros docentes  

1. Os centros docentes, dentro do marco establecido pola consellería con competencias en materia de 
educación, desenvolverán a súa autonomía pedagóxica e organizativa, favorecerán o traballo en equipo do 
profesorado e estimularán a actividade investigadora a partir da súa práctica docente.  

2. Os centros docentes desenvolverán e complementarán, de ser o caso, o currículo e as medidas de atención á 
diversidade establecidas pola consellería con competencias en materia de educación, adaptándoas ás 
características do alumnado e á súa realidade educativa, coa finalidade de atender todo o alumnado. Así 
mesmo, arbitrarán métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, favorezan a 
capacidade de aprender por si mesmo e promovan o traballo en equipo.  

3. O proxecto educativo do centro recollerá os valores, os obxectivos e as prioridades de actuación. Así mesmo, 
incorporará a concreción dos currículos establecidos pola consellería con competencias en materia de 
educación que lle corresponda fixar e aprobar ao claustro, así como o tratamento transversal nas materias da 
educación en valores e outras ensinanzas. 

 

 

Capítulo I: ANÁLISE DO CONTEXTO DO CENTRO 

Datos do centro 

Entidade 
■ Nome: IE S  de P orto do S on - C ódigo: 15027691 
■ E nderezo P ostal:  As  Laxes , 18, P orto do S on 15970, A C oruña 
■ Tf: 881866707 Fax: 881866709 
■ E -mail:  ies .porto.son@edu.xunta.es 
■ Web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/ 

Alumnado 2018:  

1º E S O 2º E S O 3º E S O 4º E S O 1º 
B AC H 

2º 
B AC H 

C .F . 1º C .F . 2º TOTAL 

80 64 83 66 43 41 22  10 409 

P rofesorado 2018:   

(49: cupo 2019)  <<<<< 51  dos  cales >> (1: des prazados )        (1: en S ervizos  es peciais )   
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1: de Relixión 
Católica  

1: Orientadora 

3: PT  

 

1: mestra 
adscrita 

1: técnico 
CF (interino) 

42: PES  
  

Espazos interiores:  

1 biblioteca. 

1 salón de actos, (90 prazas). 

1 sala actuacións A Perseveira (20 prazas). 

2 talleres de Tecnoloxía (capacidade 24 alumnos). 

3 laboratorios, Física, Química e Bioloxía (capacidade 
20 alumnos). 

1 aula de Debuxo.(Capacidade 19 alumnos)  

1 aula de Música. 

1 aula de Ciclo Medio de F.P. 

1 aula Específica. 

1 aula Reforzos de Pedagoxía Terapéutica. 

1 aula de xogos educativos 

4 aulas de Bacharelato. 

13 aulas de ESO. 

8 aulas (4 normais, 4 pequenas) para Desdobres. 

2 aulas de Informática. 

1 aula de convivencia. 

1 despacho de Orientación. 

2 aulas pequenas para espazos de reunión 

1 sala de visita de pais 

5 despachos de administración. 

2 aulas de almacén. 

Vestiarios, ximnasio, e almacéns do ciclo. 

2 servicios adaptados. 

1 sala de profesores. 

Conserxería. 

Cafetería. 

4 espazos para caldeira; grupo electróxeno; depósito 
de gasoil; depósito de auga. 

Espazos exteriores:  

Explanada aparcamento. 

Patio de acceso, en cemento. 

Cancha deportiva aberta. Patio de recreo, en terra. 

Vestiarios e Polideportivo. 

O IES de Porto do Son 
 

No lugar das Laxes, ou Fraga de Novio, arredado uns dous mil metros da capital do 
concello, preto da praia de Cabeiro, érguese sobre un terreo costento e penedoso, exposto 
ao solpor atlántico e ao nordés, o IES de Porto do Son.  
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Botou a andar no curso 1995/1996 e, nuns catro anos, uns 600 alumnos e alumnas 
ocuparon todos os seus espazos. Aínda que a diversidade curricular era menor, o IES 
perdeu daquela os despachos previstos para Departamentos e transformounos en aulas; 
co tempo, a comunidade escolar afíxose a esa carencia; que se perpetúa a día de hoxe. 

Desde o curso 2010, o 
instituto cifra a súa matrícula en 400 
alumnos/as, arriba ou abaixo; e 
nesta situación seguirá, segundo as 
previsións, durante 3 cursos á 
espera dos efectos da crise 
económica na natalidade. Advertir 
que, se ben o alumnado é estable, 
de 6 anos para aquí o profesorado 
minguou nun 20%. A relación entre 
as dúas variables pode verse nesta 
gráfica. 

 

O IES conta cun ciclo formativo de grado medio “Actividades físico-deportivas no 
medio natural”, que acredita a técnicos para guía de grupos a pé, en bicicleta ou a cabalo 
en rutas ata media montaña. O alumnado do ciclo é na súa maioría maior de idade. Cobre 
prazas todos os cursos. Participa en moitas actividades do IES. Son moi importantes as 
sinerxias que se crean entre as actividades do alumnado do ciclo e o de ESO na guía de 
rutas educativas. É importante subliñar a relación que o ciclo tece entre o IES e o seu 
territorio xeográfico e sociocultural. 

É un centro cunha conflitividade baixa, cultural e lingüisticamente máis uniforme 
que diverso. O ambiente de traballo é bo, a comunicación entre alumnado e profesorado é 
fluída, e os resultados académicos mellorables. Ten destacado, tanto por iniciativas 
individuais como por proxectos de centro, na innovación educativa, polo que lle foron 
concedidos diversos premios. Actualmente tenta aproximarse a aprendizaxe baseada en 
proxectos ABP no 1º ciclo da ESO, en ámbitos limitados do currículo, e participa nas 
diversas convocatorias da Consellería: Plan Proxecta; Contratos Programa; PLANBE, 
ESPAZO MAKER, RADIO NA BIBLIOTECA, etc. 
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Características do contorno social, cultural e económico no que está 
situado o centro. (Artº 121 LOE) 

Instituto galego de estatística 

Datos das FICHAS COMARCAIS DO MERCADO LABORAL GALEGO  

 

Non alegra a vida analizar o perfil socio-laboral do Concello de Porto do Son (9.271 

habitantes, media de idade 44,70 anos, datos 2018).  

O concello perde poboación cada ano: saldo vexetativo e migratorio negativos. A 
taxa de paro é, no verán, dun 19%, e no emprego predomina o sector servizos, que triplica 
calquera dos demais sectores (primario ou secundario). Só dúas empresas no concello 
ocupan de 50 e 100 operarios; o IES viría ser unha das tres maiores. Apenas hai poboación 
estranxeira (1,3%), de aí que factores moi relevantes noutros IES como a interculturalidade 
sexan case irrelevantes.   

Na comarca, a temporalidade, precariedade e baixa cualificación debuxan o perfil 
laboral. Os meses de verán duplican a contratación dos meses de inverno; a contratación 
indefinida é, para as mulleres do 10,7%; e para os homes de 18,6%. Dito doutra maneira, a 
contratación a tempo parcial ou temporal é aproximadamente dun 80%. A maior demanda 
laboral é a de persoal de limpeza, dependentes, fábricas de conserva, peóns… Apenas 
ningunha demanda laboral supón unha formación máis alá do certificado de escolaridade, 
ou ESO. O perfil máis demandado é: varón, entre 26-34; certificado de escolaridade; 
traballo temporal; camareiro asalariado. O perfil demandante máis numeroso é: muller; de 
36 a 45; certificado de escolaridade; demandante máis de dous anos; procedente da 
industria da conserva; busca traballo de limpadora.  

As nais e pais do noso alumnado sitúanse maioritariamente entre os 40-50 anos de 
idade. Apenas un 2% exerce profesións liberais. Un 16% recoñece ter usado o castelán 
como lingua de instalación familiar, fronte a un 57% o galego. Curiosamente, un 57% vive 
en pequenos núcleos rurais. O 65% ten estudos básicos ou ningún; o 12 % universitarios. 
O uso exclusivo do galego sitúase no 50% fronte a un uso exclusivo do castelán do 10%.  
A actitude ante o idioma galego é positiva en todos os parámetros. Se tomamos os índices 
de lectura como un marcador cultural a situación é preocupante: só un 10% recoñece facer 
uso da biblioteca pública. Un 70% afirma que nunca vai á biblioteca. Apenas se adquiren 
libros. E a intervención en actos culturais é esporádica e azarosa; non responde a un 
patrón de atención cultural. A lectura ten unha función instrumental: traballo ou 
comunicación social; e raramente formativa ou estética. Un 7% non ten acceso a web, e o 
uso da web é maioritariamente distractivo, vía smartphones; a conectividade, ancho de 
banda, é baixa. Para rematar, hai que lembrar a escasísima participación dos pais e das 
nais na vida do IES, evidente na pobre asistencia a votacións do Consello Escolar. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://ige.eu/igebdt/esq.jsp?paxina=000&c=-1&idioma=gl&ruta=fichas%2Fbdmunicipal_tablas.jsp%3FESP%3D15071
http://emprego.ceei.xunta.gal/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Publicacions/fichas_mercado_laboral_comarcas_2017.pdf
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Relacións con institucións, organismos ou entidades para a 
consecución dos obxectivos do centro.  

Institucións, organismos ou entidades 

 O IES mantén unha boa relación co Concello e as institucións dependentes da 
Xunta de Galicia ou do Estado, e polas dúas partes téntase manter uns contactos fluídos e 
produtivos.  

 A relación con sociedades culturais é escasa. O mesmo se pode dicir das 
entidades económicas ou institucionais. Se ben, sobre isto hai que matizar que o tecido 
social do Concello do Son é escaso e segue as súas propias inercias. O IES non se percibe 
como un factor a ter en conta nas súas planificacións. Son esporádicas as iniciativas das 
asociacións ou institucións que contan co IES. No sentido inverso, hai resistencias a 
pensar nunha posible colaboración, máis froito da inercia das cousas que dunha 
predisposición negativa. 

 Por outra parte, hai entidades necesarias que simplemente non existen: p.e. unha 
asociación de antigos alumnos; o que contrasta coa boa predisposición destes a colaborar 
individualmente cando son requiridos.  

 En resumo, a falla de tecido social e asociacionismo repercute no propio IES coa 
escasa participación das nais e pais; tendencia á inacción que se proxecta no propio 
alumnado, renuente a tomar a iniciativa na proposta de actividades, na participación nos 
órganos de goberno ou na sindicación do estudantado.  

Centros adscritos 

Á situación antes descrita non son alleos os centros educativos adscritos ao IES. É 
necesario estruturar unha mellor comunicación, e é importante que consolidemos as 
colaboracións xa existentes (propostas de lectura, festas da lectura, contadas) e 
traballemos en proxectos conxuntos, e permanentes no tempo. 

■ 15013928 C E IP  de S obrado-Nebra  981767148 

■ 15013898 C E IP  de C ampanario-B aroña 881866297 

■ 15025542 C E IP  Xuño    881866301 

■ 15025062 C E IP  de P ortos ín   881866313 

■ 15013977 C E IP  S anta Irene   881866854   

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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Características e necesidades específicas do alumnado do centro 
Aínda que non se recoñecen 

necesitados, algúns dos nosos alumnos 
viven apenas co necesario. Certa 
porcentaxe, entre o 3% e 7 %, non 
dispón de ordenador ou conexión web, e 
esta, ben lonxe dos estándares urbanos 
en banda ancha. Polo contrario, certa 
cultura tradicional ligada ás 
comunidades rurais e mariñeiras perdura 
neles; esa autenticidade é un dos seus grandes valores colectivos; e o seu núcleo de 
resistencia económica. Non por iso son alleos á cultura xuvenil urbana que lles chega 
filtrada polas canles e redes sociais á moda: instagram, youtubers, facebook, whatsaap, 
que veñen sendo os seus verdadeiros educadores xeracionais: aqueles aos que “seguen” 
(verbo nada inocente, neste contexto). 

Somos o único IES do Concello; os rapaces do Son (e unha pequena parte da 
parroquia de Camboño, pertencente a Lousame), teñen que asistir ás nosas aulas. A 
dispersión da poboación ao longo da liña de costa (57% viven en pequenos núcleos rurais), 
impide a formación de comunidades amplas. Porén, pola mesma razón, posibilita unha 
identificación moi intensa dos alumnos coas súas pequenas comunidades rurais e 
vilegas. Ese sentido de pertenza perdura no propio IES, e debe ser posto en valor.  

 No ámbito sociolingüístico reprodúcense os esquemas familiares: uso maioritario 
do galego e boa predisposición ao seu uso escolar. No ámbito cultural hai unha dificultade 
evidente no acceso a bens culturais, e certa falta de hábito no uso dos existentes. Sería 
acertado dicir que a unha sociedade con usos culturais moi ligados á tradición do lugar se 
superpón a omnipresenza da web, vía móbil especialmente, e das súas modas 
globalizadas, que veñen ser o seu verdadeiro formador xeracional; e fonte ou potenciador 
habitual de conflitos. Entre os dous estremos sobreviven as agrupacións musicais, culturais 
e deportivas e as estruturas do estado. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
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http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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 Habería que sinalar a relación entre o alumnado que entra ao IES e o que remata 
BACH. O dato é relevante se pensamos que a posibilidade de formación profesional debe 
producirse necesariamente fóra do Concello. A escasa preparación solicitada nos 
empregos xerados no lugar non son precisamente un incentivo para o estudo. Co cal 
volvemos á mesma dualidade: o IES debe 
facilitar unha titulación básica en ESO 
destinada a empregos de baixa 
cualificación (os realmente existentes no 
lugar), ao mesmo tempo que forma 
alumnado capaz de competir con éxito no 
ámbito universitario ou nas FPs de grado 
medio e superior. Nese sentido, 
observamos como o bacharelato científico tecnolóxico (competencias STEM) é maioritario 
ata o extremo de pór en perigo os bacharelatos orientados ás ciencias sociais ou as 
humanidades; o que non sería un problema maior nunha cidade convértese nun difícil 
dilema no noso contexto. Esta preferencia vén ligada inevitablemente ás perspectivas 
laborais que os medios debuxan. A palabra saír é esencial no vocabulario educativo de 
Porto do Son, e o noso IES é a única porta. 

As necesidades formativas do noso alumnado teñen que ver coa falta de tradición 
académica no concello. Poucos, e desde hai pouco tempo, en termos xeracionais, foron os 
alumnos e as alumnas que remataron os estudos universitarios; e deses poucos, apenas 
ningún volveu para residir no concello. É evidente que isto afecta ao saber facer, o como se 
fai para estudar. Moitas nais e pais delegan esta función de acompañamento en 
academias, e iso no mellor dos casos. A falta de rutinas de estudo, a non valoración 
exemplar do saber, da cultura, da lectura, explican, en moitos casos, as carencias do 
alumnado. Non hai unha educación no exemplo, aínda que si a haxa nas boas intencións. 
Por outra banda, percíbese certo fatalismo ou pasividade difusa; a miúdo o estudo no IES 
vese como un trámite intermedio, entre a infancia e o mundo laboral: “hai que sacar a 
ESO”; como se o propio estudo, o enriquecemento cultural, a formación do carácter e a 
vontade durante a ESO, non fosen un fin en si mesmos. Esta etapa de transitoriedade fai 
que certa pasividade sexa unha característica do alumnado, que sofre o trámite do IES sen 
vivilo en presente. Que o IES sexa visto de xeito institucionalizado, alí onde obtés o título 
para seguir os estudos, fortalece o distanciamento adolescente; non vai con eles, podería 
dicirse en feliz e triste expresión. De aí á desvalorización dos contidos que se imparten, a 
desautorización dos docentes, a desconfianza do IES, hai un paso. Nesa desconfianza 
nacen todos os conflitos. Por outra parte, hai que dicir que esa desconfianza ou desleixo 
non é o habitual. En xeral o IES é ben valorado, e sobre esa percepción debe asentarse 
calquera proxecto de futuro. 

De todo o cal derívase un corolario: a necesidade dun forte compromiso - 
implicación, acompañamento, etc - social do IES.  Unha triste realidade faise evidente: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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instruímos para a emigración, os nosos alumnos de “éxito” deveñen, si ou si, emigrantes. 
De aí que o IES se sinta dun xeito ambivalente e moi emocional: por unha parte é unha 
esperanza: unha “saída”; por outra, é unha institución desconectada da realidade laboral e 
social do Concello, e de aí nace certo desinterese, certo afastamento.  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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Capítulo II: PRINCIPIOS, VALORES E SINAIS DE IDENTIDADE 

1. Valores e principios 
a. Competencia profesional docente.  

É o noso deber como docentes deste IES ofrecer contidos e metodoloxías 
didácticas axeitadas; calidade e amplitude dos nosos coñecementos; unha aproximación 
racional e científica ao saber e unha avaliación formativa do proceso educativo. Apostamos 
por non acomodarnos no costume; por pescudar melloras nos nosos métodos e 
coñecementos; por atrevernos no ensaio de didácticas innovadoras.  

b. Competencias clave. 

Todo o alumnado debe acadar as competencias clave que lle abran portas a futuros 
traballos ou estudos. Nunca o termo medio destas competencias clave poderá limitar a 
ambición da excelencia. O fracaso educativo non é unha opción. Este principio leva 
consigo un especial coidado na atención, no coidado, á diversidade do noso alumnado. As 
competencias deben integrar os contidos canónicos e patrimoniais da nosa cultura, pois 
son eles o marco de referencia e o alicerce que sustenta toda innovación. Sen un 
coñecemento axeitado da tradición e os saberes do pasado son imposibles competencias 
non alienantes. 

c. Inclusividade, equidade. 

Queremos un centro educativo que teña como referente ético primordial o valor da 
dignidade humana, sen desprezos, abusos, mofas, humillacións nin autoritarismos. Un 
centro que acolla e coide de todas as persoas da comunidade escolar, sexa cal for a súa 
condición, e as axude a desenvolver as súas propias capacidades. Protexeremos a 
igualdade de oportunidades co apoio específico necesario, tanto na atención á diversidade 
do alumnado, como na facilitación de medios materiais, cando isto sexa posible. 

d. Respecto. Convivencia. 

Debe ser o eixo central da nosa conduta: respecto por un mesmo; respecto polos 
bens materiais que serven á comunidade escolar; respecto polo patrimonio cultural da 
comunidade, polas materias de estudo e os diversos saberes que transmitimos; respecto 
polo entorno natural; respecto polas persoas tanto o alumnado, como o profesorado, como 
o persoal non docente, como as familias. Somos persoas libres que medramos xuntos, que 
aprendemos xuntos dos erros e do traballo para ser soberanos, é dicir, autónomos e donos 
das nosas decisións. Queremos un centro que guíe todas as súas actuacións desde o 
respecto aos dereitos humanos e o principio de convivencia democrática. 

e. 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. E nada de todo isto 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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se conseguirá sen traballar nunha  liberdade real; sen facernos responsables da xestión 
diaria das accións formativas; sen artellar redes de solidariedade; sen organizar grupos de 
promoción da igualdade; sen comprometernos en comunidades de resolución de conflitos 
que induzan á responsabilización ante a comunidade e non á vixilancia do superior, que 
propoñan as accións correctivas xustas, enfiadas a educar e non a castigar. 

f. Cidadanía. Participación. 

Só teremos cidadáns se os nosos alumnos ensaian o exercicio da cidadanía, isto é: 
a crítica fundada; a responsabilidade compartida; o compromiso cun IES plural, que acolle 
a todas as persoas e fomenta a colaboración entre as familias, o alumnado e os 
profesionais, implicado coa contorna e o conxunto da sociedade. 

g. Interculturalidade. Coeducación.  

No noso IES hai alumnos de México, Perú, Marrocos, Madagascar… Consideramos 
a interculturalidade como un valor e como unha estratexia para coñecer, respectar e 
aprender a vivir con outras e noutras culturas. Queremos un centro que impulse as 
relacións igualitarias e que eduque no rexeitamento a toda forma de discriminación e 
violencia de xénero. 

h. Normalización e plurilingüismo. Sentido de pertenza. 

Un dos tesouros da nosa comunidade educativa é o uso normalizado do idioma 
galego. Debemos protexer esta singularidade desde unha posición intelixente, aberta ao 
mundo e ao uso instrumental de diversos idiomas. Ademais da sección bilingüe en inglés, 
no IES impártese francés e alemán. Os nosos alumnos e profesores, e a comunidade en 
xeral, debería saberse parte dun proxecto común. 

i. Sostibilidade. Solidariedade. Emprendemento. 

Debemos saber contestar esta pregunta: que imos facer sobre o cambio climático, 
a sostibilidade, o agromar de novos dereitos e deberes? Ou aprendemos a construír 
sociedades sostibles, ou todo estará ameazado. Debemos camiñar cara un centro 
educativo sostible, nun sentido aberto: non só a sostibilidade enerxética, senón a 
conciencia da nosa pegada ecolóxica; a saúde dos nosos corpos e da natureza, e do 
entorno emocional. Ou cambian as nosas vidas ou algo facemos mal no sistema educativo. 
Todos os rapaces soñan cos seus propios proxectos, ningún soña con ter un xefe. Como se 
potencia que o noso alumnado loite polos seus propios soños? 

 

2. Obxectivos 
EDUCATIVOS 

1. Mellorar os resultados académicos e a formación en valores. Propiciar unha 
educación na asertividade, na tolerancia ao fracaso e na aprendizaxe e 
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superación do erro. Propiciar un entorno educativo que evite ou mitigue o 
abandono e a soidade. Instruír ao alumnado nos instrumentos que promoven 
o diálogo, o entendemento e a colaboración. Evitar as condutas, 
comportamentos ou contextos que limiten as posibilidades de 
desenvolvemento do alumnado. 

2. 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. 

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

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

XESTIÓN 

1. Traballar na xestión diaria da coordinación entre os membros da 
comunidade; en todos os planos, internos e externos. 

2. Configurar unha estrutura comunicativa fluída, transparente, proactiva e 
colaborativa que implique a todos e fortaleza o orgullo de pertencer a esta 
comunidade educativa. 

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

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

 

3. Prioridades 
Referidas ao alumnado. 

- Seguimento moi próximo do traballo do alumnado, cun elevado control do mesmo e 
coas tarefas para realizar claramente fixadas e planificadas. Este seguimento é 
realizado a través da titoría, en contacto estreito coas familias e mediante o plan de 
acción  titorial, solicitando a súa participación na toma de decisións e compartindo 
información con respecto aos estudantes. 

- Atención á diversidade (alumnado con  NEE, inmigrante, de baixo rendemento…). 
Eficiente xestión dos recursos internos: consolidar a aula específica, programas de 
reforzo e atención específica a estudantes de baixo rendemento (programa PROA, 
por exemplo, cando sexa posible), duplicación de docentes en determinadas aulas, 
etc. 
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- Detección precoz das dificultades do alumnado e intervención temperá sobre as 
mesmas. 

- Atención especial á avaliación dos estudantes, mediante frecuentes avaliacións de 
carácter formativo e cunha definición clara, pública e colexiada dos contidos 
mínimos e criterios de avaliación. 

Referidas ao profesorado. 

- Un alto nivel de dedicación do profesorado, que nace dunha elevada implicación co 
centro e coa tarefa educativa (non só  instrutiva) que o mesmo desenvolve. 

- Compromiso e participación elevada nas actividades de formación e de mellora 
continua, actividades que son facilitadas e impulsadas polas direccións dos centros 
(escolas que aprenden). 

- Participación en programas ou proxectos de calidade e innovación educativa. 
- Boa atención e coidado ao profesorado do centro tanto na acollida como no 

desenvolvemento cotián das súas tarefas. 
- Atención especial ao plan titorial. 

Referidas ao centro escolar (organización, xestión).  

- Un clima escolar sen problemas serios que favorece (ou que non impide) o normal  
desenvolvemento da tarefa docente.  

- Formación no ámbito da convivencia e a resolución de conflitos. 
- Procurar unha visión e filosofía propia, claramente definida e compartida co 

claustro. 
- Dinámica de traballo en equipo. 
- Procurar a sistematización e planificación da xestión do centro e de coordinación 

tanto interna como externa. 
- Avaliación dos proxectos, programas e actividades emprendidos polo centro. 
- Altas expectativas con respecto ao alumnado e ao profesorado. 

 
 

4. Identidade 

a. Oferta educativa 

Ofrece o IES estudos de ESO, Bacharelato e un ciclo formativo de grado medio: 
Condución de actividades físico-deportiva no medio natural. 

A planificación da proposta educativa fundaméntase nas circunstancias contextuais 
do IES, e segue os seguintes principios e criterios: 

- Ofrecer a maior calidade educativa desde perspectivas pedagóxicas 
complementarias que incidan en dúas perspectivas:  
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- acadar un bo nivel de instrución nos coñecementos canónicos e 
patrimoniais científicos, artísticos e humanísticos da comunidade propia en 
diálogo coa diversidade global.  

- formar ao alumnado na adquisición de competencias formativas que os 
preparen para os novos contextos: cambio climático; desigualdade social; 
cuarta revolución industrial; globalización; precariedade laboral; 
universalización de contextos informáticos; economía colaborativa; sentido 
de pertenza comunitaria; traballo en equipo; apertura a novos valores éticos.  

- Detectar en tempo as orientacións persoais do alumnado de maneira que poidan 
acceder con éxito a ciclos formativos de grado medio, superior ou universitarios 
máis axeitados. 

- Tentar ofrecer estudos de bacharelato en todas as súas vertentes (Bacharelato 
científico-tecnolóxico, bacharelato humanístico). 

b. Servizos complementarios. 

 O IES pode ceder as súas instalacións a asociacións, ANPAS, colexios, etc, sempre 
cunha motivación educativa, contando coa aprobación do Consello Escolar e seguindo as 
instrucións recollidas nas Normas de Organización e Funcionamento. 

 A Cafetería do IES é un espazo ao servizo do IES e polo mesmo deberá asumir os 
seus valores e principios. Rexerase polo contrato establecido coa Consellería.  

c. Actividades complementarias e extraescolares. 

Considéranse actividades complementarias as que o son das actividades docentes 
propiamente ditas; deben ir referidas a algún aspecto do currículo. Desenvolveranse dentro 
do horario lectivo, salvo en casos excepcionais, e serán obrigatorias para os profesores e 
alumnos para os que sexan programadas. 

Enténdese por actividades extraescolares aquelas que se desenvolven fóra do 
horario lectivo, salvo en casos excepcionais, non sendo en ningún caso obrigatorias nin 
podendo constituír elemento de avaliación para os alumnos. 

- Normas xerais 
- As actividades terán que estar contempladas na Programación Xeral Anual, 

excepto os casos seguintes: 
- As actividades relacionadas con acontecementos de carácter 

excepcional. 
- As que, pertencendo á programación dunha área ou materia, 

dependan do desenvolvemento da mesma. 
- As sobrevidas por algunha convocatoria puntual non prevista. 

- Promoverase que, nas actividades comúns a todo o Centro, participe a 
totalidade da comunidade educativa. 
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- O Departamento de Actividades Complementarias e Extraescolares, ou no 
seu lugar a coordinación do equipo directivo, recibirá información das 
actividades coa maior antelación posible, segundo se regula nas Normas de 
Organización e Funcionamento. 

- As actividades que non estean contempladas na  PXA deberán contar coa 
aprobación do Consello Escolar ou, no seu caso no membro do equipo 
directivo en quen este delegue, ao que se presentará unha proposta da 
realización das actividades que conteña: 

1.- Obxectivos. 

2.- Oportunidade e conveniencia da actividade. 

3.- Data da actividade. 

4.- Alumnos aos que vai dirixida. 

5.- Outras consideracións como itinerario, orzamento, etc. 

- O equipo directivo do Centro coordinará xornadas culturais, sempre que 
profesores e alumnos as apoien e enchan de contido. 

- As actividades poderán ser subvencionadas polo Centro segundo os 
criterios que adopte o Consello Escolar. 

d. Atención á diversidade 
Artigo 17. Medidas organizativas e curriculares para a atención á diversidade e á organización flexible 
das ensinanzas.  

2. Os centros docentes terán autonomía para organizar os grupos e as materias de maneira flexible e 
para adoptar as medidas de atención á diversidade máis adecuadas ás características do seu alumnado 
e que permitan o mellor aproveitamento dos recursos de que dispoña. As medidas de atención á 
diversidade que adopte cada centro docente formarán parte do seu proxecto educativo, de 
conformidade co que establece o artigo 121.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

 

 A atención á diversidade do alumnado é prioritaria no actual contexto educativo, 
dentro da escola pública. As accións concretas que en cada curso se desenvolvan serán 
establecidas polo Departamento de Orientación e virán recollidas anualmente no Plan xeral 
de atención á diversidade Anexo ao PE. 

e. Biblioteca escolar 
Bibliotecas escolares e lectura  

1. Os centros docentes deberán incluír dentro do seu proxecto educativo un programa de centro de 
promoción da lectura (proxecto lector de centro) no que integren as actuacións destinadas ao fomento 
da lectura, da escritura e das habilidades no uso, no tratamento e na produción da información, en 
apoio da adquisición das competencias clave. 
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 A biblioteca escolar é o centro dinamizador esencial do IES de Porto do Son. Nese 
sentido, impulsa e acolle moitos dos proxectos que no IES se realizan. A súa coordinación 
coas demais iniciativas do IES é esencial, p.e.: espazo maker, sala de convivencia e xogo, 
radio escolar, clubs diversos. Estará ao servizo de toda a comunidade educativa, incluídos 
as nais e pais do alumnado. Por todo isto, a súa financiación e a disposición de horas para 
os membros do equipo de biblioteca son prioritarias. 

 As accións e iniciativas anuais da biblioteca virán recollidas anualmente nos 
Anexos ao PE: Programa de Biblioteca e promoción da lectura, escritura e tratamento da 
información. 

f. Innovación 

 O IES do Son foi recoñecido, e premiado, como un centro innovador en varias 
ocasións, de forma individual e colectiva. Na actualidade promove accións innovadoras 
incardinadas nas estratexias de innovación da Consellería. Algunhas das nosas accións 
están a ser difundidas e adaptadas noutros centros, p.e. o Plan de Tratamento Integrado 
de Linguas. Outras desenvólvense en colaboración coa USC, (centro universitario máis 
próximo), o Concello, asociacións da contorna como a Comunidade de Montes de Baroña, 
ou organismos públicos e privados como GALP (Grupo de acción litoral pesqueira). Así 
mesmo foi pioneiro no uso educativo do audiovisual, e a aprendizaxe servizo ligada ao 
patrimonio. Etc. 

Polo tanto a estratexia educativa do IES debe seguir a privilexiar este tipo de 
iniciativas, e tentar elevalas a un plano superior que sexa a súa incidencia real no contexto 
socio-cultural próximo, e a súa implicación nos proxectos europeos. O que se desprende 
da experiencia é que as competencias e coñecementos que o alumnado adquire nestas 
iniciativas son valiosas e duradeiras. 

Capítulo III: CONCRECIÓN CURRICULAR 
DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo  da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.html  

Artigo 2. Currículo  

1. Enténdese por currículo a regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e 
aprendizaxe para cada unha das ensinanzas e etapas educativas. 2. O currículo está integrado polos 
obxectivos, as competencias, os contidos, os criterios de avaliación, os estándares e os resultados de 
aprendizaxe avaliables, e pola metodoloxía didáctica. 
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1. Adecuación dos obxectivos ao contexto socioeconómico e 
cultural da zona e ás características do alumnado  

DECRETO 86/2015 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

Artigo 10. Obxectivos da educación secundaria obrigatoria 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 
demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, 
exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 
entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio 
da cidadanía democrática.  

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal.  

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  

e) 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.  

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia.  

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, 
a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades.  

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  

l) 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.  

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 
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práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á 
súa conservación e á súa mellora.  

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 
cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara 
ao exercicio deste dereito.  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 
pertencentes á comunidade lusófona. 

 

BACHARELATO 

Artigo 26. Obxectivos 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de 
Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra 
a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

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

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento 
e na mellora do seu contorno social. 
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i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio 
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 
impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

2. Metodoloxía 
Artigo 11. Principios metodolóxicos 

4. No proxecto educativo e nas programacións didácticas fixaranse as estratexias que 
desenvolverá o profesorado para alcanzar os estándares de aprendizaxe avaliables previstos 
en cada materia e, de ser o caso, en cada ámbito, así como a adquisición das competencias. 

 

 Os contidos son conxuntos de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes 
que contribúen ao logro dos obxectivos da etapa educativa e á adquisición de 
competencias. Clasifícanse en materias (e ámbitos) e agrúpanse en tres bloques de 
materias: troncais, específicas e de de libre configuración autonómica. 

 Os criterios de avaliación son os referentes específicos para avaliar a aprendizaxe 
do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto 
en coñecementos como en competencias; responden ao que se pretende conseguir en 
cada materia. 

 Os estándares de aprendizaxe son especificacións dos criterios de avaliación que 
permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que concretan o que o estudante debe 
saber, comprender e saber facer en cada materia; deben ser observables, medibles e 
avaliables e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. 

 Os contidos, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables 
das diferentes materias de cada un dos cursos da Educación Secundaria Obrigatoria, serán 
os recollidos no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, 
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pola que se establece  o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato 
no sistema educativo galego, dentro do marco de distribución de competencias da Lei 
orgánica 2/2006, do 3 de maio.  Materias de libre configuración autonómica. 

 As programacións didácticas de cada departamento especificarán o 
desenvolvemento de: contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, 
obxectivos, e competencias, en acordo aos obxectivos xerais recollidos da lexislación. 

2.1. Opcións metodolóxicas 

Os principios que orientarán as nosas decisións xerais sobre métodos pedagóxicos 
e didácticos, os cales serán adaptados e enriquecidos nas diferentes programacións 
didácticas, serán os seguintes: 

1. Promoveremos os diferentes métodos e criterios metodolóxicos que estean 
probados pola experiencia e os estudos científicos. Tentamos combinar a instrución 
directa (sobre a que hai a maior evidencia científica de resultados, e ten beneficio 
sobre maior número de alumnos independentemente da súa condición) e a 
aprendizaxe innovadora con experiencias de éxito dunha forma aberta e pautada, 
como mellor xeito de fortalecer as competencias básicas do alumnado. 

2. Entendemos por instrución directa aquela que vai desde o profesor ao alumno e 
escala os seguintes elementos:  

a. obxectivos de aprendizaxe previamente fixados e claros 
b. presentación explícita da información, ordenada de forma lóxica e cunha 

secuenciación clara 
c. desagregación de cada tarefa en pequenos pasos 
d. modelado e pensamento en voz alta por parte do profesor 
e. avaliación frecuente para comprobar se o alumnado está a aprender 
f. anticipación aos erros, corrección sistemática e feedback 
g. listas de comprobación e modelos guía para completar as tarefas 
h. exemplos precisos e un repertorio sólido de coñecementos previos por parte 

do alumnado  

adaptado de Marta Ferrero en https://situsupierass.wordpress.com/2018/07/24/nuevas-pruebas-sobre-la-eficacia-de-la-
instruccion-directa/  

 

3. Non obstante, hai habilidades e competencias educativas (iniciativa, colaboración, 
imaxinación, coeducación, comunicación, sociabilidade, servizo á comunidade, 
conciencia ecolóxica, participación cidadá,…) que son mellor atendidas desde 
outras perspectivas pedagóxicas, perfectamente combinables coa instrución 
directa. As iniciativas de innovación educativa que ensaiamos e debemos 
consolidar son: a resolución de problemas en equipo; a ensinanza baseada en 
proxectos cun produto final; as experiencias maker: aprender facendo; a 
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aprendizaxe servizo desde unha concepción emprendedora e cooperativa. Neste 
sentido consolidamos os seguintes proxectos, onde se mesturan as diferentes 
pedagoxías respondendo a estándares curriculares: 

a. Roteiros de 1º a 3º ESO nas inmediacións do IES: agrupan traballos de 
equipo das diferentes materias desde a motivación do espazo que se 
percorre. 

i. 1º ESO: roteiro da auga: natureza 
ii. 2º ESO: roteiro do patrimonio: historia e paisaxe 
iii. 3º ESO: roteiro do bosque: natureza, historia, paisaxe, economía 

b. Proxecto interdisciplinario de curso. Cada ano escollerase un tema que 
poida ser abordado desde diferentes perspectivas polos diferentes 
departamentos, que terá o seu remate e concreción final na semana cultural 
(abril-maio) 

c. Iniciativas pola sostibilidade do IES, ambiental, cultural, económica. 
d. Integración dos proxectos anteriores nas convocatorias da Consellería tipo 

Contratos Programa, Proxecta, etc. 
4. As programacións departamentais anuais concretarán no posible as accións 

referidas ao punto 3 de forma esquemática, sucinta e concreta. 
5. As actividades educativas propiciarán o desenvolvemento de habilidades en:  

a. procura significativa de información por medios diversos: desde a propia 
investigación, os recursos bibliográficos, internet.  

b. aplicación do coñecido en proxectos reais 
c. transferencia e comunicación das aprendizaxes á comunidade 
d. traballo cooperativo en equipos 
e. traballo cotián, transversal coas ferramentas TIC 
f. presentación formal de traballos conforme un modelo estandarizado  
g. manexo eficiente das diferentes ferramentas e espazos dos que dispón o 

IES: biblioteca; aulas de usos específicos, laboratorios, salón de actos, etc; 
aula espazo maker; radio e medios audiovisuais; aulas de informática. 

h. saber aproveitar os coñecementos da comunidade educativa, avós, pais, 
diferentes expertos... 

6. Nas distintas materias desenvolveranse actividades que fomenten a motivación e o 
interese polo uso das matemáticas e o hábito de lectura e estudo, así como as 
destrezas para a correcta expresión oral e escrita. 

7. As metodoloxías seleccionadas deben axustarse ao nivel competencial inicial do 
alumnado, a planificación do ensino de novas aprendizaxes terá en conta o que o 
alumno sabe e é capaz de facer. 

8. As propostas didácticas partirán da consideración e a procura da atención á 
diversidade de niveis competenciais, motivacións, ritmos e estilos de aprendizaxe 
do alumnado, especialmente no caso do alumnado con necesidades especificas de 
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apoio educativo. Para iso tomarase como referencia o Plan de Atención á 
Diversidade. 

9. Buscarase espertar e manter a motivación, autorregulación e autonomía na 
aprendizaxe do alumnado:  

a. altas expectativas sobre o alumnado 
b. recoñecemento do esforzo 
c. propoñer tarefas razoables, coordinadas necesarias e desafiantes 
d. procurar a utilidade da nova aprendizaxe en contextos reais 
e. incorporar materiais, actividades e tarefas de natureza diversa 

10. A acollida do alumnado que se incorpora a primeiro curso e a coordinación entre a 
educación secundaria obrigatoria e a educación primaria, garantirase con obxecto 
de asegurar unha adecuada transición e facilitar a continuidade do seu proceso 
educativo. 

11. A integración e o uso das tecnoloxías da información e a comunicación 
promoverase como recurso metodolóxico eficaz para levar a cabo as tarefas de 
ensino e aprendizaxe. 

12. O traballo en equipo do profesorado asegurarase con obxecto de proporcionar un 
enfoque interdisciplinario do proceso educativo, garantindo a coordinación de todos 
os membros do equipo docente de cada grupo. 

13. Organizar o tempo e o espazo de maneira flexible de acordo ás necesidades dos 
alumnos e alumnas e ao seu proceso de aprendizaxe. 

2.2. Resposta á diversidade do alumnado 

1. Garantir a plena inclusión e o éxito escolar de todos os alumnos e alumnas en 
contextos normalizados, a partir da detección e intervención temperá das súas 
necesidades educativas no momento que se presenten. 

2. Crear oportunidades efectivas de acceso, aprendizaxe e participación de todo o 
alumnado. 

3. Outorgar un sentido ético ás nosas decisións. 
4. Asegurar, sempre que sexa necesario, a adecuación do currículo ás circunstancias 

de cada alumno e alumna a través de plans e titorías personalizadas e o carácter 
inclusivo das medidas adoptadas. 

5. Realizar unha aposta clara pola atención temperá. 

2.3. Orientación e titoría 

A titoría responderá as necesidades individuais e grupais e terá en conta que:  

1. O seu obxectivo principal é que alumnos e alumnas asuman responsablemente os 
seus deberes e dereitos. 

2. Debe traballarse sistematicamente a cohesión do grupo-aula, onde se produce a 
socialización de cada alumno e alumna. 
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3. Empeza coa acollida do novo alumnado e continúa ata as transicións a outros 
centros, etapas ou estudos.  

4. O acompañamento a cada alumno e alumna integra os ámbitos persoal, académico 
e de orientación profesional. Terá carácter preventivo e proactivo. 

5.  A tarefa titorial é esencial no proceso educativo e inherente á función docente, polo 
que non é exclusiva do profesorado titor.  

6. A colaboración entre as familias e o centro educativo é un dos eixos principais 
desde onde ha de exporse a función orientadora.                                                              

2.4. Planificación lingüística do centro 

- A lingua vehicular maioritaria  do noso IES é o galego. É prioridade do IES coidar 
esta realidade en todos os ámbitos de comunicación do IES: institucional, docente, 
extraescolar e nas relacións co entorno. As medidas concretas veñen definidas no 
Proxecto Lingüístico. 

- No IES impartimos docencia de/en cinco idiomas: castelán, galego, inglés, francés, 
iniciación ao alemán. É esencial manter esta oferta, e mesmo complementala co 
idioma irmán portugués.  

- O obxectivo de favorecer a diversidade lingüística é acadar un uso escolar práctico 
e vivido dos idiomas que lles facilite o acceso á información na web e a posibilidade 
de comunicarse en varios idiomas.  

- Nese sentido facilitaráselle ao alumnado toda a información e soporte posible para 
a realización de probas acreditativas externas, dentro do Marco Europeo das 
Linguas.  

- Na medida do posible procurarase facer intercambios con alumnado doutros 
idiomas e promover as viaxes educativas ao estranxeiro .  

- Os criterios que favorecen a coherencia metodolóxica no ensino de todas as linguas 
e os compromisos docentes adquiridos polos diversos departamentos de linguas 
veñen recollidas no Plan TIL (Tratamento integrado de linguas).  

2.5. Formación e innovación 

- Promover a formación do profesorado centrada na problemática da aula e na 
análise da práctica na aula, planificada desde as necesidades e prioridades do 
centro. 

- Entender a formación como un estímulo para o desenvolvemento e a mellora 
profesional e enfocala á adquisición das competencias precisas para un 
profesorado do século XXI. 

- Priorizar a formación do profesorado no propio centro de traballo. 
- Favorecer a innovación que se centra e ten como obxectivo a mellora da práctica 

docente e a adaptación dos recursos e metodoloxías a un contexto 
socioeconómico, político e medioambiental cambiantes. 
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- Non descoidar a posibilidade de formación do profesorado entre iguais desde un 
enfoque global e interdisciplinar. 

- Abrir en coordinación coa ANPA a formación ás familias e a outros membros da 
comunidade. 

3. Competencias clave ESO 
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/00_decreto_completo.pdf 

 Recomendación 2006/962/EC, do 18 de decembro de 2006, do Parlamento 
Europeo e do Consello “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan 
para a súa realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a 
inclusión social e o emprego”. 

 Unha competencia supón a combinación de habilidades prácticas, coñecementos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de 
comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. A 
aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu 
dinamismo e o seu carácter integrador. 

 Para lograr este proceso de cambio curricular cómpre favorecer unha visión 
interdisciplinar e, de xeito especial, posibilitarlle unha maior autonomía á función docente, 
de forma que permita satisfacer as demandas dunha maior personalización da educación. 
O papel do persoal docente é fundamental, pois debe ser quen de deseñar tarefas ou 
situacións de aprendizaxe que posibiliten a resolución de problemas e a aplicación dos 
coñecementos aprendidos. 

● C omunicación lingüís tica (C C L).  
● C ompetencia matemática e competencias  bás icas  en c iencia e tecnoloxía (C MC C T) 
● C ompetencia dixital (C D) 
● Aprender a aprender (C AA) 
● C ompetencias  s ociais  e c ívicas  (C S C ) 
● S entido de inic iativa e es pírito emprendedor (C S IE E ) 
● C onciencia e expres ións  culturais  (C C E C ) 

 

E lementos  trans vers ais   

- A comprens ión lectora, a expres ión oral e es crita, a comunicación audiovis ual, as  
tecnoloxías  da información e da comunicación, o emprendemento cooperativo, e a 
educación c ívica e cons titucional traballaranse en todas  as  materias , s en prexuízo 
do s eu tratamento específico nalgunhas  das  materias  de cada etapa.  

- Do mesmo xeito, promoveras e a aprendizaxe da prevención e res olución pacífica 
de conflitos  en todos  os  ámbitos  da vida pers oal, familiar e s ocial, as í como dos  
valores  recollidos  no punto C apítulo II des te P E .  
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- A programación docente debe abranguer, en todo caso, a prevención da violencia 
de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista 
e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo dos feitos 
históricos nos que estes se produciron. 

- Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que 
supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 

- Afianzar o espírito emprendedor e o espírito cooperativo a partir de aptitudes como 
a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun 
mesmo e o sentido crítico da educación e a seguridade viaria. 

- En colaboración co equipo de biblioteca escolar o IES promove un programa de 
centro de promoción da lectura (Proxecto Lector de Centro) no que se integran as 
actuacións destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das habilidades no uso, 
no tratamento e na produción da información, en apoio da adquisición das 
competencias clave. 

- O IES mantén actualmente un dominio web ieson.gal a fin de acadar unha 
educación dixital óptima nos seus medios, actualizada e responsable. Cada alumno 
e profesor teñen, se así o aceptan, unha conta personalizada que lles dá acceso as 
aplicacións educativas on line de google. Do mesmo xeito, todas as potencialidades 
virtuais que ofrece a Consellería están activas: aula virtual moodle, abalar, abalar 
móbil. 

- O IES promoverá a práctica diaria de deporte e exercicio físico por parte dos 
alumnos e das alumnas durante a xornada escolar, en relación coa promoción 
dunha vida activa, saudable e autónoma. 

4. Educación en valores 
- Desde o IES de Porto do Son promoverase o desenvolvemento dos principios e 

valores recollidos no Capítulo II deste PE, con especial insistencia na protección e 
educación na igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia 
de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao 
principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social. 

- Incorporaranse ao currículo os contidos que se consideren necesarios para chegar 
a ser cidadáns e cidadás de pleno dereito na sociedade actual, por exemplo: 

- Sostibilidade: formar cidadás e cidadáns conscientes da importancia e do 
carácter global dos problemas e preparalos para participar na toma de 
decisións adecuadas: consumo responsable, progresos tecno-científicos 
favorecedores do desenvolvemento sostible, protección da diversidade 
biolóxica e cultural a escala local e planetaria. 
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- Coeducación e igualdade de xénero: impulsar o desenvolvemento integral 
das persoas á marxe dos estereotipos e roles en función do sexo, educar no 
rexeitamento a toda forma de discriminación e de violencia de xénero. 

- Interculturalidade: propiciar o coñecemento e o respecto á cultura propia e 
ás outras culturas, para aprender a convivir nun mundo global. 

- Contornas virtuais e redes sociais: entender os escenarios dixitais e virtuais 
como novas oportunidades para a aprendizaxe e utilizalos cunha actitude 
crítica. Educar na participación e no uso das redes sociais. 

5. Acreditación de coñecementos previos e detección de 
necesidades 

 Cada medida de atención á diversidade que se desenvolva estará fundamentada 
na avaliación inicial e continua, na análise da situación contextual por parte do profesor, as 
decisións de equipos docentes, departamentos didácticos e de orientación e, no seu caso, 
na avaliación  psicopedagóxica. 
 De maneira permanente, nas diferentes reunións de coordinación didáctica, 
sempre que as circunstancias o demanden e coincidindo con cada sesión de avaliación, 
farase o seguimento da evolución das medidas adoptadas. 
 Ao finalizar o curso académico, a memoria final recollerá as valoracións da 
aplicación das diferentes medidas e incorporará as propostas de mellora que proceda. 

6. Criterios avaliación, promoción e titulación 

Avaliación 

1. A avaliación é un proceso planificado, sistemático, que posibilita obter información 
relevante, de maneira continua, sobre o proceso de ensino-aprendizaxe para a súa 
análise e valoración, que servirá de soporte na toma de decisións. Ten dúas 
finalidades: formativa e acreditativa. 

2. A avaliación ten un carácter formativo cando a toma de decisións está orientada á 
mellora do proceso de ensinanza aprendizaxe, e axuda á detección de necesidades, 
ao diagnóstico e á reorientación de todo o proceso. 

3. O desenvolvemento de estratexias de auto-avaliación favorece a motivación do 
alumnado, axúdalle a sentirse protagonista da súa aprendizaxe e capacítao para 
“Aprender a aprender” e para desenvolver a súa autonomía e iniciativa persoal. 

4. A avaliación dos procesos de ensino, da práctica docente e análise dos resultados 
obtidos constitúen un impulso permanente para a mellora. 

5. A utilización de estratexias e recursos variados para a avaliación é un indicador 
evidente que favorece a resposta á diversidade. 
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6. A avaliación adquire carácter acreditativo cando a toma de decisións se orienta á 
valoración dos resultados ao final dun proceso de ensino-aprendizaxe, final de 
curso, ciclo ou etapa, a partir dos criterios previamente establecidos. 

7. Esta función acreditativa da avaliación, que eleva ao recoñecemento social a 
promoción e/ou a titulación ao final dun proceso, require comprensión das 
condicións e contextos de cada alumno, claridade, transparencia e obxectividade 
tanto na súa definición, como na súa difusión e aplicación.  

Os procesos de ensino e de práctica docente avaliaranse de diferentes formas e desde 
diferentes ámbitos. 

1. A primeira análise farase na sesión de avaliación do grupo correspondente. Nesta 
sesión o máis importante será comentar os feitos que tiveron como consecuencia 
estas notas e a procura de solucións. Tamén se emitirán informes de propostas de 
apoios educativos, análises por parte do Departamento de Orientación, etc. 

2. O profesorado terá que avaliar nas reunións dos departamentos os resultados de 
cada avaliación, facendo unha análise comparativo cos resultados de avaliacións 
precedentes e de cursos anteriores. Nesta análise non se realizarán unicamente 
porcentaxes, senón que, precisamente, o útil serán os comentarios e porqués da 
progresión de notas, e a consecuente proposta de melloras. 

3. Realizarase unha análise na Comisión de Coordinación Pedagóxica e no Claustro 
de Profesores no que Xefatura de Estudos fará un informe sobre os resultados. 

4. O Consello Escolar do Centro recibirá toda a documentación elaborada, xunto co 
informe de resultados elaborado por Xefatura de Estudos para o seu comentario e 
proposta de melloras, se é posible. 

5. Ao finalizar o curso académico, tanto o Claustro como o Consello Escolar 
elaborarán un informe recollendo as principais propostas de mellora, que serán 
incluídas na memoria anual para a incorporación na Programación Xeral Anual do 
seguinte curso. 

Promoción e titulación 

1. As decisións sobre a promoción do alumnado dun curso a outro, dentro da etapa, 
serán adoptadas de forma colexiada polo conxunto de profesores do alumno ou 
alumna respectivo, atendendo ao logro dos obxectivos da etapa e ao grao de 
adquisición das competencias correspondentes. 

2. A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras 
esgotar as medidas ordinarias de reforzo e apoio para liquidar as dificultades de 
aprendizaxe do alumno ou alumna. 

3. Os alumnos e alumnas promocionarán de curso en consonancia coa normativa 
vixente no momento.  

a. O alumnado que ao terminar a ESO teña avaliación positiva en todas as 
materias e teña acadados os obxectivos da etapa e adquiridas as 
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competencias correspondentes obterá o título de Graduado en Educación 
Secundaria Obrigatoria.  

b. Así mesmo, obterá o título de Graduado en ESO aquel alumnado que, unha 
vez realizadas as probas extraordinarias, finalice a etapa con avaliación 
negativa nun máximo de dúas materias, sempre que non sexan 
simultaneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua 
Castelá e Literatura e Matemáticas e que o equipo docente considere que o 
alumno ou alumna ten acadados os obxectivos da etapa e adquiridas as 
competencias correspondentes.  

c. As materias coa mesma denominación en diferentes cursos consideraranse 
como materias distintas.  

d. Para obter o título de Bacharel será necesaria a avaliación positiva en todas 
as materias dos dous cursos de Bacharelato. A cualificación final da etapa 
será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada unha 
das materias cursadas no Bacharelato, expresada nunha escala de 0 a 10 
con dous decimais, redondeada á centésima. 

e. Os alumnos e as alumnas terán promoción de primeiro a segundo de 
bacharelato cando teñan superadas as materias cursadas ou teñan 
avaliación negativa en dúas materias, como máximo. En todo caso, deberán 
matricularse en segundo curso das materias pendentes de primeiro. O 
centro deberá organizar as consecuentes actividades de recuperación e a 
avaliación das materias pendentes. 

Para os efectos deste apartado, só se computarán as materias que como 
mínimo o alumno ou a alumna deben cursar en cada un dos bloques. No 
bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará 
Lingua Galega e Literatura, con independencia de que os alumnos e as 
alumnas poidan cursar máis materias do devandito bloque 

f.  Na ESO, a nota media da etapa será a media das cualificacións numéricas 
obtidas en cada unha das materias cursadas na etapa, expresada nunha 
escala de 1 a 10 con dúas cifras decimais, redondeada á centésima máis 
próxima e, no caso de equidistancia, á superior. Para estes efectos, a 
situación de «non presentado/a» (NP) na avaliación extraordinaria equivalerá 
á cualificación numérica obtida para a mesma materia na avaliación 
ordinaria.  

g. No caso do alumnado que finalice a etapa da ESO despois de cursar un 
programa de mellora da aprendizaxe e o rendemento (PMAR), o cálculo da 
cualificación final farase sen ter en conta as cualificacións obtidas nas 
materias que non superase antes da data da súa incorporación ao 
programa, cando as ditas materias estivesen incluídas nalgún dos ámbitos 
previstos no artigo 19.3 do Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, 
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polo que se establece o currículo básico da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato, e o alumno ou alumna superase o devandito 
ámbito.  

h. (Os alumnos e as alumnas que obteñan un título de Formación Profesional 
Básica poderán obter o título de Graduado en Educación Secundaria 
Obrigatoria, sempre que na avaliación final do ciclo formativo o equipo 
docente considere que teñen acadados os obxectivos da Educación 
Secundaria Obrigatoria e adquiridas as competencias correspondentes. 
Nestes casos, a cualificación final de Educación Secundaria Obrigatoria será 
a cualificación media obtida nos módulos asociados aos bloques comúns 
previstos no artigo 42.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. ) 

i. Os títulos de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria permitirán 
acceder indistintamente a calquera das ensinanzas post-obrigatorias 
recollidas no artigo 3.4 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de acordo co 
establecido no artigo 2 do Real decreto 562/2017, do 2 de xuño.  

ASPECTOS A CONSIDERAR NA ESO:  

4. As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da Educación 
Secundaria Obrigatoria consideraranse materias distintas. 

5. Quen promocione sen superar todas as materias deberán matricularse das materias 
non superadas, seguirán os programas de reforzo que estableza o equipo docente e 
deberán superar as avaliacións correspondentes aos devanditos programas de 
reforzo. 

6. O alumno ou alumna que non promocione deberá permanecer un ano máis no 
mesmo curso. Esta medida poderá aplicárselle no mesmo curso unha soa vez e 
dúas veces como máximo dentro da etapa.  

7. Excepcionalmente, poderá repetir unha segunda vez en cuarto se non repetiu nos 
cursos anteriores da etapa. 

8. En todo caso, as repeticións estableceranse de maneira que as condicións 
curriculares se adapten ás necesidades do alumno ou alumna e estean orientadas á 
superación das dificultades detectadas. 

9. Esta última medida deberá ir acompañada dun plan específico personalizado, 
orientado á superación das dificultades detectadas no curso anterior. 

10. Sen prexuízo do anterior, para obter o título será preciso que o equipo docente 
considere o alumno ou alumna alcanzou os obxectivos da etapa e adquiriu as 
competencias correspondentes. 

Alumnos con materias pendentes de 1º, 2º e 3º ESO. 

1. Os departamentos didácticos regularán nas súas programacións a atención a estes 
alumnos así como os contidos mínimos e criterios de avaliación e cualificación. 
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Toda esta documentación colocarase nos taboleiros de anuncios do centro e na 
páxina web do Instituto. Cada departamento didáctico reflectirá na súa 
programación a planificación de actividades de recuperación do alumnado con 
materias pendentes tendo en conta os seguintes criterios: 

a. O profesor da materia respectiva do curso ao que promociona, no 
contexto da avaliación continua, deseñará, aplicará e fará o 
seguimento do plan de recuperación individualizado. 

b. Se se trata de materias que o alumnado deixase de cursar, o 
departamento de coordinación didáctica correspondente determinará 
a súa superación en función das medidas educativas que reflicta no 
correspondente programa individualizado. 

2. Ao comezo do curso Xefatura de Estudos comunicará ao profesorado, 
departamentos e titores o alumnado con materias pendentes que deberá atender. 

3. Os exames finais das materias pendentes serán programados pola Xefatura de 
Estudos en coordinación cos Departamentos. Antes da avaliación final ordinaria de 
xuño e da avaliación da proba extraordinaria de cada curso, celebrarase unha 
sesión de avaliación dos alumnos con materias pendentes, que será coordinada por 
xefatura de estudos. Do resultado desta avaliación levantarase acta e os seus 
resultados trasladaranse a todos os documentos de avaliación. Tamén se dará 
conta por escrito ao alumno e aos seus pais. 

ASPECTOS A CONSIDERAR NO BACHARELATO:  

1. Sen superar o prazo máximo para cursar o bacharelato (catro anos), os alumnos e 
as alumnas poderán repetir cada un dos cursos de bacharelato unha soa vez como 
máximo, aínda que excepcionalmente poderán repetir un dos cursos unha segunda 
vez, logo dun informe favorable do equipo docente. 

2.  A consellería con competencias en materia de educación establecerá as condicións 
nas que un alumno ou unha alumna que cursasen o primeiro curso de bacharelato 
nunha determinada modalidade poidan pasar ao segundo nunha modalidade 
distinta. 

3. Os alumnos e as alumnas que ao termo do segundo curso tivesen avaliación 
negativa nalgunhas materias poderán matricularse delas sen necesidade de cursar 
de novo as materias superadas, ou optar por repetir o curso completo 

 

8. Criterios para adxudicar matrículas de honra 
Marco normativo:  

Instrución cuarta da Resolución do 9 xuño da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a adopción das 
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medidas necesarias para a aplicación do disposto no Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño, 
polo que se regulan as condicións para a obtención do título de Graduado en ESO. 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, Comunidade Autónoma de Galicia.Orde do 5 de maio de 2011 (DOG 
1/6/2011), en concreto o indicado no seu artigo 10. Orden ECD/334/2012, de 15 de febreiro (BOE 
25/2/2012), en particular no referente ó indicado no punto 7 do seu artigo único, e mesmo no punto 6.  

Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15/03/2013). 

Protocolo de adxudicación da Matrícula de Honra: 

1.- Os titores poderán propoñer os alumnos que cumpran os requisitos legais para a 
mención de matrícula de honra ao finalizar as sesións de avaliación de 4º, 2º Bach ou Ciclo 
Formativo. 

2.- Os titores e profesores dos alumnos propostos para matricula de honra decidirán ao 
finalizar as sesións de avaliación as mencións e a orde de concesión, segundo os criterios 
establecidos na normativa oficial e os recollidos nos documentos organizativos do IES. 

3.- En caso de reclamación de cualificacións que afecten ao alumnado proposto para a 
matrícula de honra, o equipo docente reunirase novamente para estudar a adxudicación 
das matrículas. 

Matrícula de Honra na ESO 

Criterios de prioridade: 

1º Nota media de etapa, axustada a dúas cifras decimais. 

2º En caso de empate. Nota media de 4º ESO, axustada a dúas cifras decimais. 

3º En caso de empate, farase unha nova nota media coas notas das tres avaliacións 
obtidas polos alumnos en todas as materias de 4º ESO axustada a dúas cifras decimais. 
No hipotético caso de non estar reflectida a nota da 3 avaliación, tomarase como tal a da 
avaliación ordinaria. 

4º En caso de empate. Número de cualificacións numéricas de 10 puntos totais. 

5º En caso de empate. Número de cualificacións numéricas de 10 puntos totais en 1º e 2º 
de bacharelato. 

6º Se unha vez aplicados estes criterios se mantén o empate, este resolverase aplicando o 
resultado dun sorteo público, que realizará anualmente a consellería a última semana do 
mes de febreiro. ORDE do 12 de marzo de 2013. Artigo 29. 

Matrícula de Honra en Bacharelato 

Criterios de prioridade: 

1º Nota media de 2º de bacharelato, axustada a dúas cifras decimais. 
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2º En caso de empate. Nota media de 1º máis 2º de bacharelato, axustada a dúas cifras 
decimais. 

3º En caso de empate, farase unha nova nota media coas notas das tres avaliacións 
obtidas polos alumnos en todas as materias de 2º de bacharelato. axustada a dúas cifras 
decimais. No hipotético caso de non estar reflectida a nota da 3 avaliación, tomarase como 
tal a da avaliación ordinaria. 

4º En caso de empate farase unha nova nota media coas notas das tres avaliacións obtidas 
polos alumnos en todas as materias de 1º e 2º de bacharelato, axustada a dúas cifras 
decimais. 

5º En caso de empate. Número de cualificacións numéricas de 10 puntos totais en 2º de 
bacharelato. 

6º En caso de empate. Número de cualificacións numéricas de 10 puntos totais en 1º e 2º 
de bacharelato. 

7º Se unha vez aplicados estes criterios se mantén o empate, este resolverase aplicando o 
resultado dun sorteo público, que realizará anualmente a consellería a última semana do 
mes de febreiro. ORDE do 12 de marzo de 2013. Artigo 29. 

Matrícula de honra en Ciclo Formativo. 

1. A nota final do ciclo formativo será a media aritmética das cualificacións numéricas 

obtidas en cada un dos módulos, expresada con dous decimais. Os módulos profesionais 

validados ou exentos non se computarán para os efectos do cálculo da cualificación final 

do ciclo formativo.  

2. Os alumnos e as alumnas que obtivesen unha nota final do ciclo formativo igual ou 
superior a 9 puntos poderán recibir a mención de matrícula de honra. A obtención da 
mención de matrícula de honra será consignada nos documentos de avaliación do alumno 
ou a alumna. 

3. O número de matrículas de honra que se poderán conceder nun ciclo formativo nun 

curso académico será como máximo de dúas. No caso de que o número de alumnos e 

alumnas matriculados con opción a titular nun curso académico sexa inferior a vinte, só se 

poderá conceder unha matrícula de honra. 

4º En caso de empate, farase unha nova nota media coas notas das tres avaliacións 
obtidas polos alumnos en todas as materias, axustada a dúas cifras decimais. No 
hipotético caso de non estar reflectida a nota da 3 avaliación, tomarase como tal a da 
avaliación ordinaria. 
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5º Se unha vez aplicados estes criterios se mantén o empate, este resolverase aplicando o 
resultado dun sorteo público, que realizará anualmente a consellería a última semana do 
mes de febreiro. ORDE do 12 de marzo de 2013. Artigo 29. 

9. Criterios comúns para as programacións 
● A programación didáctica é o ins trumento es pecífico de planificación, 

desenvolvemento e avaliación de cada unha das  materias  e nela 
concretaranse os  dis tintos  elementos  do currículo para o desenvolvemento 
da actividade docente en cada curs o. 

● Anualmente, ao comezo do curso escolar e de acordo coa propos ta 
curricular, a comis ión de coordinación pedagóxica es tablecerá os  criterios  
para a elaboración e avaliación das  programacións  didácticas . 

● O xefe de cada departamento de coordinación didáctica coordinará a 
elaboración das  programacións  das  materias  cuxa docencia teña as ignadas . 

● As  programacións  didácticas  serán aprobadas  polo c laus tro de profes ores  
no marco da propos ta curricular. 

● P rocurarase que as  programacións  do IE S  s igan un modelo s imilar e 
coherente. 

● As  programacións  s erán documentos  de acceso público desde a páxina 
web do IE S . 

● A propos ta curricular s erá avaliada de maneira continua nas  reunións  
periódicas  da comis ión de coordinación pedagóxica e no referido ás  
programacións  didácticas  por cada departamento didáctico. 

● Ao final de cada curs o, cada departamento didáctico avaliará a súa 
programación.  

● As  conclus ións  das  valoracións  plas marans e na memoria final de curs o para 
s er tidas  en conta no inic io do curso s eguinte. 

● Os  indicadores  de logro e as pectos  que s e avaliarán ou contemplarán no 
s eu conxunto e de maneira particular para cada apartado s erán os  
s eguintes : 

○ Adecuación ao IE S  e coherencia co res to de documentos  
ins titucionais  

○ G rao de aplicación 
○ Viabilidade 
○ Validez e idoneidade 
○ Dificultades  atopadas 
○ P ropos tas  de cambio ou mellora 
○ Outras  cons ideracións 
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 Seguindo as instrucións para o desenvolvemento do currículo establecido no 
Decreto 86/2015, do 25 de xuño. Artigo 27. Programacións didácticas.  

1. Os departamentos didácticos dos centros docentes desenvolverán o currículo 
establecido mediante a programación didáctica de cada materia de cada curso que teña 
encomendada na organización docente do centro.  

2. A programación didáctica deberá ser o instrumento de planificación curricular específico 
e necesario para desenvolver o proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado de maneira 
coordinada entre o profesorado integrante do departamento 

3. As programacións didácticas incluirán en cada materia, polo menos, os seguintes 
elementos:  

a) Introdución e contextualización.  

b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que 
recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman 
parte dos perfís competenciais.  

c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.  

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:  

1º. Temporalización.  

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia.  

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación.  

e) Concrecións metodolóxicas que require a materia.  

f) Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.  

g) Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado.  

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. 

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 
materias pendentes.  

j) Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os 
coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do bacharelato.  

k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan 
adoptar como consecuencia dos seus resultados.  

l) Medidas de atención á diversidade.  

m) Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que 
corresponda.  
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n) Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada 
departamento didáctico.  

ñ) Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das programacións 
didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora  
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Dilixencias: 
 

Esta actualización do PEC foi presentada a CCP, Claustro e membros do Consello Escolar, 
en diversas reunións e por medios informáticos e aprobada pola dirección do IES o día 
24/04/2019 

 

 

Porto do Son, a 24 de abril de 2019 

O director do IES 

 

David Pérez Iglesias 

 

 

Este Proxecto Educativo foi aprobado polo consello Consello Escolar do IES de Porto do 
Son despois de ter sido revisado polo Claustro de Profesores, PAS, Nais e Pais e 
representantes do alumnado, como se recolle na acta do Consello Escolar do 10/05/2019 

 

Porto do Son a 10/05/2019 

Presidente do Consello Escolar                                                

 

Asinado David Pérez Iglesias   
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1. Fundamentos normativos 
● Informe á UNESCO da Comisión Internacional sobre Educación para o 

Século XXI (Comisión Jaques Delors) determina as  aprendizaxes  
fundamentais  ou alicerces  do coñecemento,entre eles , o aprender a 
convivir.  

● A Carta de Recomendación 12 (2002) do Comité de Ministros do 
Consello de Europa:  a educación para a c idadanía democrática é un 
obxectivo prioritario da política educativa e das  súas  reformas . 
R ecomendacións : resolver os conflitos de forma non violenta; 
argumentar en defensa dos puntos de vista propios; escoitar, 
comprender e interpretar os argumentos doutras persoas; recoñecer e 
aceptar as diferenzas; asumir responsabilidades compartidas ou 
establecer relacións construtivas, non agresivas, cos demais. 

● A Lei 27/05 de Fomento da Educación e da Cultura de Paz,  art. 2, 
menciona: “O G oberno promoverá a inclus ión, como contido curricular, de 
inic iativas  de educación para a paz a escala local e nacional [..]. O G oberno 
promoverá a formación especializada de homes  e mulleres  en técnicas  de 
resolución de conflitos, negociación e mediación”. 

● A Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección 
Integral contra a Violencia de Xénero,  es tablece no seu artigo 4 como 
principios  de calidade do s is tema educativo: “A eliminación dos  obs táculos  
que dificultan a plena igualdade entre homes e mulleres e a formación 
para a prevención de conflitos  e para a res olución pacífica dos  mes mos ”. 

● A Lei Orgánica 2/2006 de Educación (LOE+LOMCE),  recolle a 
competencia social e c idadá e cons idera principios  do s is tema educativo a 
educación para a prevención de conflitos  e para a resolución pacífica dos  
mes mos , as í como a non violencia en todos  os  ámbitos  da vida pers oal, 
familiar e s ocial. É , tamén, unha finalidade explíc ita da educación e un 
obxectivo común en todas  as  etapas  educativas . E n concreto, na etapa da 
E ducación S ecundaria Obrigatoria, o Artigo 23.d menciónase como 
obxectivo des ta: “fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os 
ámbitos da personalidade e nas súas relación cos demais, así como 
rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos 
sexistas e resolver pacificamente os conflitos” 

● Circular 10/2010,  pola que s e ditan ins trucións  para unificar liñas  de 
actuación e es tablecer accións  prioritarias  dos  s ervizos  de orientación 
educativa e profes ional, des tácas e entre as  actuacións  relacionadas  coa 
convivencia e coa educación en valores , a importancia de “des eñar e poñer 
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en práctica programas destinados á promoción da convivencia e á 
resolución pacífica de conflitos” 

● Decreto 299/11,polo que se regula a atención á diversidade do 
alumnado nos  centros  docentes  da comunidade autónoma de G alic ia, en 
relación á mellora continua da calidade, advírtes e que “ditos  centros  
priorizarán, entre outras  actuacións ,as  que promovan a convivencia no 
centro es colar” 

● E n 2013, ve a luz o Protocolo para a prevención, detección e 
intervención en Acoso e Ciberacoso 

● A Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 
comunidade educativa,  e o Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro,  que a 
desenvolve, achegan os  as pectos  c lave que deben cons iderars e na 
abordaxe da convivencia escolar, con especial referencia ao plan de 
convivencia que debe elaborar cada centro educativo. 

● A Estratexia de convivencia escolar en Galicia 2015-2020 pretende 
contribuír, a través  dos  obxectivos  e das  actuacións  dos  seus  c inco eixes , a 
que o alumnado, en particular, e a s ociedade, en xeral, saiba vivir e 
comportars e, de xeito pacífico e comprometido, na sociedade tecnificada 
des te primeiro cuarto do século XXI.  

 

Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 

Artigo 124. Normas  de organización, funcionamento e convivencia.  

1. Os centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán á 
programación xeral anual e que recollerá todas as actividades que se 
programen co fin de fomentar un bo clima de convivencia dentro do centro 
escolar, a concreción dos dereitos e deberes dos alumnos e alumnas e as 
medidas correctoras aplicables en caso do seu incumprimento conforme a 
normativa vixente, tomando en consideración a situación e condicións 
persoais dos alumnos e alumnas, e a realización de actuacións para a 
resolución pacífica de conflitos, con especial atención ás actuacións de 
prevención da violencia de xénero, igualdade e non discriminación.  

2. As normas de convivencia e conduta dos centros serán de obrigado 
cumprimento, e deberán concretar os deberes dos alumnos e alumnas e as 
medidas correctoras aplicables en caso de incumprimento, tomando en 
consideración a súa situación e condicións persoais. As medidas correctoras 
terán un carácter educativo e recuperador, deberán garantir o respecto aos 
dereitos do resto dos alumnos e alumnas e procurarán a mellora nas 
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relacións de todos os membros da comunidade educativa. As medidas 
correctoras deberán ser proporcionadas ás faltas cometidas. Aquelas 
condutas que atenten contra a dignidade persoal doutros membros da 
comunidade educativa, que teñan como orixe ou consecuencia unha 
discriminación ou acoso baseado no xénero, orientación ou identidade 
sexual, ou unha orixe racial, étnica, relixiosa, de crenzas ou de 
discapacidade, ou que se realicen contra o alumnado máis vulnerable polas 
súas características persoais, sociais ou educativas terán a cualificación de 
falta moi grave e levarán asociada como medida correctora a expulsión, 
temporal ou definitiva, do centro. As decisións de adoptar medidas 
correctoras pola comisión de faltas leves serán inmediatamente executivas.  

3. Os membros do equipo directivo e os profesores e profesoras serán 
considerados autoridade pública. Nos procedementos de adopción de 
medidas correctoras, os feitos constatados por profesores, profesoras e 
membros do equipo directivo dos centros docentes terán valor probatorio e 
gozarán de presunción de veracidade «iuris tantum» ou salvo proba en 
contrario, sen prexuízo das probas que, en defensa dos respectivos dereitos 
ou intereses, poidan sinalar ou achegar os propios alumnos e alumnas.  

4. As administracións educativas facilitarán que os centros, no marco da súa 
autonomía, poidan elaborar as súas propias normas de organización e 
funcionamento. 
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2. Introdución 
 “Por convivencia escolar enténdese a capacidade que teñen as persoas de vivir con outras 

nun marco de respecto mutuo e de solidariedade recíproca, expresada na interrelación 
harmoniosa e sen violencia entre os diferentes sectores da comunidade educativa” 

Estratexia de convivencia escolar en Galicia 2015-2020 

 

 A comunidade educativa ten a obriga de vivir cada conflito como unha 
oportunidade para aprender co alumnado e madurar con el. Un adolescente é un 
migrante que vai inseguro do neno ao adulto. É un tránsito difícil e luminoso, pero por 
veces solitario, arisco ou decepcionante. A función esencial dun plan de convivencia 
é acompañar esa viaxe nun ámbito de calma, seguridade e autoestima. Nin xulgar, 
nin condenar, nin castigar, nin someter:  escoitar, acompañar, axudar, 
comprometer. Un plan de convivencia é un marco normativo que facilita que iso 
suceda.  

Obxectivos: Proxecto Educativo do IES de Porto do Son: 

1. 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. 

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

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

Principios e valores: ver Proxecto Educativo do IES de Porto do Son: 

a. Inclusividade, equidade. 

a. Respecto. Convivencia. 

b. Liberdade, responsabilidade e xustiza. 

c. Cidadanía. Participación. 

d. Interculturalidade. Coeducación.  

e. Normalización e plurilingüismo. Sentido de pertenza. 

f. Sostibilidade 
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3. Análise e diagnóstico  
a. Contexto  

Ver P roxecto E ducativo do IE S  de P orto do S on.  

b. Conflit ividade. 
Na actualidade o c lima de convivencia no centro é bo. A maioría dos  conflitos  teñen 

orixe no fracaso es colar, a conflitividade familiar, a des motivación, a inadaptación, o us o 
inapropiado das  redes  sociais  e o contexto web, os  problemas  de s aúde e carácter.  

A conflitividade decrece coa idade, en correlación a maior implicación do alumnado 
no es tudo. 

C omparativa do número de incidencias  dos  dous  anos  últimos  cursos . 

  2016_2017 2017_2018 

1º E S O 14 6 

2º E S O 73 10 

3º E S O 61 46 

4º E S O 13 13 

1º B AC H 5 0 

Total 167 75 

 

Os  conflitos  máis  comúns  foron: 

➔ C ondutas  inapropiadas  na aula 
➔ Ins ultos  e comentarios  des prezativos  entre e cara eles  e ás  súas  familias . 
➔ Actitudes  des prezativas  a través  dos  móbiles  
➔ B urlas  e mofas 
➔ Falar mal dos  compañeiros .  
➔ Ameazas 
➔ Non res pectar o material dos  demais ,  etc . 
➔ P ouco interes e polo es tudo. 

◆ por mandato dos  pais /nais  

◆ por falta de expectativas 

◆ por s er es tudos  obrigatorios  

➔ Actitudes  pas ivas  ante actividades  non avaliadas . 
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➔ Modelos  desaxeitados  de conduta, referentes  bás icos  para a súa actuación, en 
xeral reclaman atención dun xeito negativo, interrompendo o ritmo das  c las es , 
mos tran agres ividade, materializada principalmente nunha linguaxe chea de 
expres ións  mal soantes , que enmas caran ins eguridade, baixa autoes tima e medo a 
non ser aceptados . 

➔ Alumnos  que moles tan con frecuencia, dificultando o des envolvemento normal das  
c lases . 

➔ C ons idéranse máis  es pectadores  ca vítimas  ou agres ores .  

 

4. Obxecto, fins e principios 
  Lei 4/2011, do 30 de xuño, art igo 3 

a) A garantía dun ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o cumprimento dos 
fins da educación e que permita facer efectivo o dereito e o deber de aproveitar de xeito 
óptimo os recursos que a sociedade pon á disposición do alumnado no posto escolar. 

b) A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de 
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non 
discriminación das persoas. 

c) A prevención e o tratamento das situacións de acoso escolar mediante medidas eficaces. 

d) O recoñecemento ao profesorado, en especial aos membros dos equipos directivos dos 
centros docentes, das facultades precisas para previr e corrixir as condutas contrarias á 
convivencia, así como da protección xurídica adecuada ás súas funcións. 

e) A corresponsabilidade das nais e pais ou das t itoras ou t itores no mantemento da 
convivencia nos centros docentes, como un dos principais deberes que lles corresponden en 
relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

f) Promover a resolución pacífica dos conflitos e fomentar valores, actitudes e prácticas que 
permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas, avanzar no respecto 
entre todos os membros da comunidade educativa e a mellora da convivencia escolar. 

g) Avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e na mellora da 
convivencia escolar. 

h) A promoción da sensibilización dos distintos sectores que interveñen na educación sobre a 
importancia da convivencia como parte fundamental para o desenvolvemento persoal e 
social do alumnado. 

 

 

● Obxect ivos específicos 
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● Implementar enquis as  anuais  s obre convivencia es colar. 
● Formación en s aúde e convivencia es colar para toda a comunidade educativa. 
● P romoción da elaboración de materiais  e recurs os . 
● Fomento do intercambio de experiencias  con outros  centros . 
● Implementar plans  específicos  de formación en centros . 
● Actuacións  en materia de prevención da violencia de xénero. 
● Impuls ar es tratexias  para a prevención do racis mo e a xenofobia. 
● Abordaxe dos  tras tornos  de conduta na es colarización ordinaria, incluíndo a saúde, 

a educación e a inadaptación s ocial. 
● Formación integral da comunidade educativa para previr s ituacións  de ris co de 

acos o e c iberacos o. 
● Información e formación sobre as pectos  bás icos  da identidade dixital. 
● Formación e orientación en asertividade e actuación fronte ás  condutas  pas ivas  e/ 

ou agres ivas . 
● P revención e abordaxe de condutas  gravemente prexudic iais  para a convivencia 

que requiran a intervención de servizos  de menores . 
● P rotocolos  es pecíficos  para cas os  de perda do dereito de as is tencia ao centro ou 

derivación á aula de convivencia inclus iva. 

 

5. Liñas xerais de actuación 
LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. 

● Transversalidade curricular: respecto a un mesmo; aos membros da comunidade 
educativa; aos bens comúns e privados; ao saber e o traballo docente; á natureza. 

● Establecer unha xerarquía das decisións na resolución dos conflitos: profesor; titor; 
mediación; coordinador/a da comisión de convivencia; xefatura de 
estudos/dirección.  

● Difusión na comunidade educativa dos seus dereitos e deberes. Título II LEI 4/2011, 
do 30 de xuño.   

● Obradoiros e accións convivenciais entre o alumnado, especialmente aquel que 
tenda a seguir condutas inapropiadas. 

● Difusión dos protocolos para a prevención, a detección e o tratamento das 
situacións de acoso, machismo,  ciberbullying, marxinalidade, desprezo.  

● Atención preferente a integración saudable do alumnado con diversidade funcional: 
TDAH, Asperger, TEA, Down... 

● Avaliación periódica das problemáticas de convivencia. 
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● R eunións  eventuais  dos  equipos  docentes  enfocadas  na conflitividade nas  aulas  
cando sexa precis o. 

● P artic ipación en campañas  colectivas  de s ens ibilización, manifes tación, etc . 

 

6. Normas de convivencia do centro 
 A ins trución e a formación cons titúen un dereito e un deber bás ico dos  alumnos  que 
es ixen o cumprimento das  seguintes  obrigas : 

- As is tir a c lase con puntualidade e comprometerse coas  actividades  
propos tas . 

- Traballar nun es pazo amigable de calma, orde, cooperación. 
- Vivir o tempo es colar des de o res pecto por un mesmo. 
- R espectar o traballo do persoal docente e non docente. 
- R espectar o dereito ao es tudo dos  compañeiros /as . 
- Traer o material precis o para cada materia e facer un uso coidadoso del. 

As  normas  que seguen teñen o obxectivo de guiar no cumprimento de tales  obrigas: 

1. Das faltas e das súas xustificacións 

● A falta reiterada e inxustificada a clase conleva un apercibimento que constará na 
ficha individual do alumno e se comunicará á súa familia. Este apercibimento 
incluirá un informe do profesor da materia ou do titor. Os pais xustificarán a 
ausencia ao titor, aceptando este dita xustificación se a atopa razoable.  

● En caso de impuntualidade ou inasistencia ás clases, o alumnado maior de idade 
presentará por si mesmo os xustificantes pertinentes; médicos ou doutra clase. En 
todo caso, valoráranse as circunstancias persoais e laborais do alumno ou da 
alumna na xustificación das faltas. 

● O expediente de absentismo é preventivo, e ten como obxecto evitar a 
desprotección do menor.  

○ “Absentismo é a ausencia ao centro escolar sen causa debidamente 
xustificada do alumnado en idade de escolarización obrigatoria.” 

○ “Cando o profesorado titor verifique que unha alumna ou un alumno presenta 
un número de faltas de asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por 
cento (10 %) do horario lectivo dun determinado mes proporá, co visto e 
prace da dirección do centro educativo, o inicio dun expediente de 
absentismo e comunicará a situación á xefatura de estudos.“  

2. Da puntualidade e da estancia nas aulas 

● A duración dos períodos lectivos é de 50 minutos. Todos os alumnos teñen que 
estar nas súas aulas na hora de comezo das clases. Considérase retraso todo aquel 
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tempo que supoña entrar despois do profesorado da materia ou de garda. A partir 
dese momento, estes, poden, se o retraso é reiterado e inxustificado, non permitir a 
entrada a quen chegue tarde. Os alumnos que cheguen con retraso serán anotados 
no parte e no XADE para coñecemento do titor e dos seus titores legais. Nas 
ensinanzas de ciclo, en materias nas que se imparten varias sesións no mesmo día, 
o alumnado que non se presente ao comezo da primeira sesión non poderá entrar 
ata a seguinte. Excepcionalmente, e ao criterio do profesor, o alumnado de ciclo 
que viaxe ao IES por medios propios poderá ser admitido na aula dentro duns cinco 
minutos de cortesía, sempre e cando este retraso non sexa habitual, inmotivado ou 
distorsione gravemente unha clase xa comezada. 

● No marco da as is tencia a actividades  complementarias , o profes or afectado por un 
retras o do alumnado, previamente informado, permitirá a incorporación ás  c lases . O 
profesorado debe revis ar o taboleiro de actividades  complementarias  expos to na 
s ala de profes ores  e no calendario de eventos  da páxina do centro. E s tes  retrasos  
non se rexis trarán. 

● E xcepcionalmente, o alumnado poderá ir ao baño, á cafetería ou a conserxería entre 
c lases , cando o profes orado llo permita por unha neces idade urxente, por 
enfermidade, males tar, etc . 

● O alumnado que, a calquera hora, chegue moi tarde comunicará ao profes or/a de 
garda os  seus  motivos . A persoa de garda decidirá s obre o que ha facer: s e o 
retras o é xus tificado e non interrompe ao grupo aula, integraranse nel; noutro caso 
es perará con traballo na aula de convivencia. 

● C ando soe o timbre tras  unha c lase ou tras  os  recreos , os  alumnos  e profesores  
deberán dirixirse á maior brevidade pos ible ás  súas  aulas . O s ilencio nos  corredores  
é imprescindible para a docencia. É  de subliñar que o retraso habitual do profesor 
poñería en cues tión as  normas  de aplicación ao alumnado. 

● O alumnado non pode s aír fóra da aula ou permanecer entre as  portas  de acceso 
nos  cambios  de c las e, salvo que deba dirixirs e a aulas  ou dependencias  exteriores . 

● O alumnado debe agardar na aula, en dispos ic ión de inic iar a seguinte c las e, e non 
nos  corredores , a chegada do profesor, agás  nas  aulas  de materia que es tean 
pechadas  ou naquelas  de grupo nas  que as  súas  portas  s e pechen. Nes tes  cas os  o 
alumnado deberá permanecer, en orde, xunto á porta e entrar cando chegue o 
profesor. 

3. Da ausencia do profesor/a 

● C ando un profesor non s e incorpore a c las e, o alumnado deberá permanecer na 
aula á es pera do profesor de garda, que s e fará cargo do grupo e realizará con eles  
as  actividades  que cons idere oportunas , agás  que polo profesor aus ente teña 
marcado traballo para facer durante es ta s es ión. O profes or de garda pas ará lis ta e 
comunicará no parte de c lase as  ausencias  e incidencias  que s e teñan detectadas. 
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● E n cas o de que por calquera c ircuns tancia non chegas e nin profes or titular nin 
profesor de garda, o delegado informará ao directivo de garda, debendo 
permanecer os  demais  alumnos  do grupo en c las e, cun comportamento que 
permita o normal desenvolvemento do traballo nas  aulas  contiguas . 

● Os  profes ores  de garda cons ultarán no libro de gardas , antes  do inic io do período 
lectivo corres pondente, as  neces idades  de s uplencia de profes ores  aus entes  e as  
medidas  a tomar ó res pecto. C on carácter xeral, o profes or de garda realizará unha 
rolda inic ial para comprobar o correcto inic io das  c lases , e logo faras e cargo dos  
grupos  nos  que o profes or es tea ausente. Tamén poderá, en caso de que non se 
teña marcado traballo polo profes or titular, decidir libremente as  actividades  a 
realizar, dentro do recinto escolar, durante a hora de garda co grupo de alumnos  
que es tean ó seu cargo. De s er neces ario, o profes orado de garda na biblioteca e o 
directivo de garda reforzarán as  gardas  de corredores .  

4. Da estancia na cafetería 

● E n ningún cas o, o alumnado pode permanecer na cafetería durante as  horas  de 
c lase. E xcepcionalmente, o profes or de garda ou directivo de garda poderá 
autorizar a permanencia nela do alumnado de ens ino pos t-obrigatorio (bacharelato 
ou c ic lo) que non teña c las e.  

● A cafetería é, a todos  os  efectos , un espazo do IE S  no que o deber de cus todia do 
alumnado menor de idade corres ponde ao profesorado. 

● O alumnado debe comportarse con educación e res pecto. O alumnado debe 
res pectar es te espazo e mantelo limpo us ando as  papeleiras . 

● Os  menores  de idade non poderán permanecer a mediodía dos  luns , ou 
eventualmente doutros  días  da semana, no servizo de cafetería, (que é un es pazo 
do IE S ), s en autorización explíc ita e es crita dos  pais  ou titores  legais  e a pres enza 
dun docente no IE S . As í mes mo, deberán contar co acordo previo dos  
res ponsables  da cafetería, que non es tán obrigados  ao s ervizo coa excepción do 
luns  a mediodía. P ara tal fin, haberá modelos  de autorización en vicedirección. 

5. Da biblioteca 

● S egundo o decreto “A biblioteca ten como obxectivos ser un centro de recursos e 
oportunidades para a lectura, a aprendizaxe e a información; un punto de encontro 
entre alumnado, profesorado e familias que facilite a comunicación, a creatividade, 
as aprendizaxes, a adquisición de competencias claves, as metodoloxías activas e o 
traballo colaborativo, e ademais que estimule os intercambios culturais no centro 
docente.” Art. 38 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño. A estancia na biblioteca, sexa 
para estudar ou para consultar os seus fondos, esixe silencio e respecto. O profesor 
de garda de biblioteca é o encargado de velar para que este prevaleza e permita o 
estudo. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.html
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● A biblioteca é un espazo dinámico, un lugar de es tudo, de aprendizaxe e de lecer, 
nunca de cas tigo.  

● A biblioteca é unha aula-recurs o para actividades  individuais  e grupais  de lectura 
(formal e informal), consulta, partic ipación, inves tigación, manipulación… ampliando 
as  súas  pos ibilidades   como laboratorio de aprendizaxes  onde o diálogo e a 
comunicación s on imprescindibles  e como motor de traballo colaborativo e 
interdis c iplinar. O profes orado e o profesor/a de garda na biblioteca manterán un 
c lima de traballo axeitado ao que o alumnado debe contribuír.  

● O s eu horario coincidirá, na medida do pos ible, coa totalidade do horario lectivo, 
incluídos  os  recreos . Haberá sempre unha persoa de garda que s erá membro do 
equipo de biblioteca ou colaborador.  

● O alumnado non poderá permanecer na biblioteca durante o horario de c lases , agás  
que es tea realizando actividades  curriculares  pautadas  polo profesorado; curse 
materias  soltas  validadas  que nes e momento se es tean a impartir; non poida as is tir 
por divers os  motivos  a actividades  ou saídas  curriculares ; non teña c lase nes as  
horas  e non s exa s ufic iente o profes orado de garda. E n todo caso, o profesorado 
de garda deberá es tar informado.  

● As  normas  es pecíficas  de uso da biblioteca do centro (horario, condicións  de 
prés tamo, etc .) es tarán expos tas  no taboleiro da biblioteca e recollidas  no blog da 
biblioteca: https ://etikeles .wordpres s .com/261-2/ 

6. Das saídas do instituto durante o horario lectivo 

● O alumnado menor de idade non pode saír s ó do centro en horas  lectivas . P oderá 
abandonar o recinto do escolar acompañado dalgún dos  seus  titores  legais , previa 
s ubalimentación do es crito dispoñible en cons erxería ao efecto.  

● E n cas os  excepcionais  de forza maior, os  titores  legais , previo informe ao equipo 
directivo ou os  titores , poderán autorizar a outra pers oa.  

7. Dos recreos 

● P or norma xeral, durante os  recreos , o alumnado deberá permanecer no ves tíbulo, 
cafetería, biblioteca, polideportivo ou exterior dos  edific ios . É  norma de s aúde 
abandonar as  aulas  e res pirar aire puro no exterior durante os  períodos  de 
descanso. Non se pode permanecer nas  aulas  e nos  corredores , nin tampouco nos  
cuartos  de baño. Os  conserxes  e profes ores  de garda poderán desaloxar, no seu 
caso, as  c itadas  dependencias . 

● Os  portalóns  permanecerán pechados , na medida do pos ible. 
● O alumnado de B acharelato poderá chegar a un acordo escrito e as inado polos  

implicados  coa dirección ou a xefatura do IE S  para quedar nas  súas  aulas . Nes te 
acordo, ademais  das  normas  do centro, comprometeranse a: 

○ Non comer na aula 
○ S ó poden es tar nas  aulas  alumnado de bacharelato 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
https://etikeles.wordpress.com/261-2/
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○ Facers e res pons able do coidado, limpeza e deterioro que s e poida producir 
● C ando os  contidos  o permitan, o alumnado de c ic lo fará o recreo ao rematar o do 

res to do alumnado, facilitando a propia organización para o emprego da 
fotocopiadora, cafetería... 

 

8. Dos exames 

● O alumnado debe permanecer en s ilencio nas  s úas  aulas  ata o momento no que 
finalicen os  exames . No pos ible, os  profes ores  que realicen os  exercic ios  deberán 
velar porque es ta norma se cumpra, para evitar ruídos  nos  corredores  que poidan 
alterar o normal des envolvemento das  demais  c las es . 

● O/a profesor/a que acorde facer exames  fóra de horario lectivo é res pons able legal 
da vixilancia e cus todia do alumnado durante todo o tempo que es te permaneza no 
IE S .  Debe cons tar no IE S  unha autorización das  s úas  nais , pais  ou titores  legais  
que se facilitará en vicedirección. A as is tencia a exames  fora do horario lectivo é 
voluntaria e en ningún caso pode caus ar prexuízo ao dereito a avaliación do 
alumno/a.  

● E n cas o de que se realicen exames  o mércores  pola tarde, avisarase con tempo a 
vicedirección para xes tionar o trans porte, a excepción do alumnado de ens ino 
pos tobrigatorio. 

9. Da limpeza 

● A cons ervación da limpeza da c lase será res ponsabilidade do grupo de alumnos  en 
cadans úa aula. R ecóllese no P lan de Acción Titorial na E S O e ens ino pos t-
obrigatorio. No caso de aulas  de materia, a res ponsabilidade recae no alumnado do 
grupo que teña ocupado a aula cando teña lugar o deterioro do es tado de limpeza 
es ixible. Ao rematar o período lectivo, cando remate a xornada es colar colocaranse 
as  cadeiras  sobre as  mes as , e nunca se deixará material es colar ou des perdic ios  no 
chan da aula para facilitar o traballo do pers oal de limpeza. 

● A cons ervación da limpeza da c lase será res ponsabilidade do alumnado de cada 
grupo-clase. S e non é as í, o titor es ixiralles  que o faga, mes mo nos  recreos . E n 
caso de abandono reiterado, como medida correctora, o equipo directivo poderá 
eximir o persoal de limpeza das  s úas  funcións  nes e es pazo, recaendo no alumnado 
do grupo es ta tarefa. 

● Todos  os  membros  da comunidade educativa e demais  usuarios  do Ins tituto 
res pectarán o recinto exterior, aulas , ves tíbulos , cafetería, escaleiras  e demais  
dependencias  e utilizarán as  papeleiras  para manter o centro limpo e cunhas  dignas  
condicións  de s alubridade e benes tar. 

● Os  conserxes  e limpadoras  poderán es ixir limpeza e orde en aulas  e demais  
dependencias  do centro coa mes ma autoridade dun profesor. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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● P eriodicamente, s e é neces ario, o alumnado de E S O, e de ser preciso, de 
bacharelato e c ic lo, realizará quendas  de limpeza do exterior do recinto, 
acompañado polos  res pectivos  titores . Poderán incluírse zonas  comúns  como a 
entrada, a cafetería, etc .  

10. Do clima de respecto e convivencia 

● Todo o pers oal docente ou non docente do centro debe velar polo bo 
funcionamento das  actividades  educativas  e do c lima de convivencia. O alumnado 
deberá obedecer en todo momento as  indicacións  que lles  faga o profes orado ou 
pers oal non docente, as í como respectar a s úa autoridade. E n corres pondencia, o 
profesorado e pers oal non docente evitarán calquera tipo de indicación que poida 
atentar contra os  dereitos  do alumnado, e dirixiras e a eles  en debida forma. 

● C ons ideramos  actividade prohibida, toda aquela que atente contra a dignidade das  
pers oas , os  s eus  bens  ou os  seus  dereitos ; as  que afecten á s aúde propia ou allea, 
(fumar, comportamentos  violentos ); as  que dificulten ou impidan a finalidade 
es encial do IE S , o es tudo e a formación pers oal. 

● Faise cons tar a condición de autoridade pública do profesorado, como cons ta o art. 
11 da Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e partic ipación da comunidade educativa: 

1. No exercicio das funcións direct ivas e organizat ivas, docentes e de corrección 
disciplinaria, o profesorado ten a condición de autoridade pública e goza da 
protección recoñecida a tal condición polo ordenamento xurídico. 

2. No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados polo profesorado e 
que se formalicen por escrito en documento que conte cos requisitos establecidos 
regulamentariamente teñen presunción de veracidade, sen prexuízo das probas que na súa 
defensa poida sinalar ou achegar o alumnado ou os seus representantes legais cando sexa 
menor de idade. 

3. O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e tamén 
durante a realización de actividades complementarias e extraescolares, a entrega de calquera 
obxecto, substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas 
normas do centro, resulte perigoso para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais 
membros da comunidade educativa ou poida perturbar o normal desenvolvemento das 
actividades docentes, complementarias ou extraescolares. O requirimento previsto neste 
punto obriga a alumna ou alumno requirido á inmediata entrega do obxecto, que será 
depositado polo profesorado na dirección do centro coas debidas garantías, quedando á 
disposición da nai ou pai ou da titora ou titor, se a alumna ou alumno que o porta for menor 
de idade, ou da propia alumna ou alumno, se for maior de 18 anos, unha vez terminada a 
xornada escolar ou a actividade complementaria ou extraescolar, todo iso sen prexuízo das 
correccións disciplinarias que poidan corresponder. 

http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf 

3. Os membros do equipo directivo e os profesores e profesoras serán considerados autoridade 
pública. Nos procedementos de adopción de medidas correctoras, os feitos constatados por 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
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profesores, profesoras e membros do equipo directivo dos centros docentes terán valor 
probatorio e gozarán de presunción de veracidade «iuris tantum» ou salvo proba en 
contrario, sen prexuízo das probas que, en defensa dos respectivos dereitos ou intereses, 
poidan sinalar ou achegar os propios alumnos e alumnas 

11. Das queixas  

● O alumnado pode facer valer os  s eus  dereitos  e expres ar as  queixas  que cons idere 
xus tificadas  s eguindo os  camiños  habilitados  para o mes mo; dirixíndos e en primeiro 
lugar, ao profes or implicado, se é o caso; en s egundo lugar, ao titor e por último, ao 
xefe de es tudos . C ando as  queixas  teñan carácter colectivo, corresponde ao 
delegado ou s ubdelegado de curs o presentalas . S e a queixa abarca o ámbito de 
varios  cursos , é a xunta de delegados  o órgano competente para tras ladala 
directamente ao xefe de es tudos . 

12. Do material de aula 

● O alumnado deberá levar ás  c lases  o material propio da materia. 
● O alumnado non poderá utilizar outro tipo de material (revis tas , xogos , barallas  de 

cartas , material doutras  materias , etc .) s en autorización do profesor ou profes ora ou 
cando se empreguen como recurso para desenvolver o currículo e s e faga cons tar 
na programación didáctica e/ ou de aula. De non s er nes tes  cas os , o profesor ou 
profesora poderá requisar es te material e levalo á xefatura de es tudos , onde 
pos teriormente, se procede, o recollerá o/a alumno/a ou os  seus  pais . 

● O alumnado é res pons able do seu material.  

13. Dos  móbiles  e outros  aparellos  electrónicos 

● As  nais  e pais  e titores  legais , ao realizaren a matrícula dos  s eus  fillos /as , as inan, 
entre outras  cues tións , a seguinte información legal: 

“4. Así mesmo, prohíbese o uso de teléfonos móbiles e outros 
disposit ivos electrónicos como mecanismo de comunicación durante os 
períodos lectivos. Excepcionalmente, os centros poderán establecer 
normas para a correcta utilización como ferramenta pedagóxica.” DECRETO 
8/2015, do 8 de xaneiro 

□ CONSIDÉROME INFORMADO/A da normativa oficial en función 

da cal se dispón que o alumnado non debe traer o móbil ao centro de 
estudo. 

● Os  móbiles  poden s er unha fonte de conflito no IE S  e unha mala forma de pasar o 
tempo de recreo. E n consecuencia non se deben us ar no IE S . O IE S  non s e fai 
res ponsable de perdas , roturas  ou roubos . As í mes mo, non s e fai respons able do 
mal us o que eventualmente poda facer del o alumnado dentro ou fóra dos  es pazos  
do IE S . Tal res ponsabilidade é exclus iva do alumno/a e dos  s eus  titores  legais . 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2015/01/27/20150127_decreto_convivencia_escolar.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2015/01/27/20150127_decreto_convivencia_escolar.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2015/01/27/20150127_decreto_convivencia_escolar.pdf
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● S e un alumno/a é sorprendido co móbil vis ible durante os  períodos  lectivos  s eralle 
requisado polo profesor, apagado e entregado na Xefatura de E s tudos  ou Dirección. 
E n tal cas o, o  alumno/a levará a casa un parte informativo e o móbil s erá recollido 
polas  persoas  titoras  do alumno. 

● S e un alumno/a non entrega o móbil a demanda dun profes or s erá s ancionado 
cunha falta grave. 

● E n cas os  es pecíficos  o móbil pode ser usado na didáctica das  aulas ; en tal cas o as  
familias  s erán advertidas  previamente. Fóra do período lectivo onde se autorice o 
s eu us o rexen as  normas  anteriores . 

14. Da conservación e coidado do material común do centro 

● Toda a comunidade educativa é res ponsable do uso apropiado dos  bens  materiais . 
S e calquera obs erva un desperfecto debe informar en cons erxería. S e alguén o 
caus a ou é tes temuña debe as umir a s úa res ponsabilidade, informando ou 
facéndos e cargo da súa reparación. 

15. Da comida e a bebida 

● Non se pode comer ou beber nas  aulas , agás  por motivos  e s aúde debidamente 
xus tificados  e autorizados  polo profes orado. 

● P rocurarase dende o centro unha liña de traballo do cons umo s audable, apelando á 
res ponsabilidade do alumnado, cafetería e familias .  

16. Da entrada do persoal alleo 

● As  pers oas  alleas  ao IE S  (obreiros , s anitarios , nais  e pais …) non poderán acceder 
aos  es pazos  do alumnado, a non ser que s exa imprescindible, e acompañados  por 
un directivo de garda ou profes or. 

17. Da estancia en espazos do centro en horarios non lectivos 

● Fóra dos  períodos  lectivos , o alumnado non poderá permanecer s en o 
acompañamento dun docente, ou s en autorización expresa do equipo directivo, nos  
es pazos  exteriores  ou interiores  do IE S . 

● Os  aseos  poderán usars e nos  recreos  atendendo as  indicacións  dos  cons erxes , 
profesorado e pers oal de limpeza.  

18. Da hixiene e vestimenta 

● O alumnado debe acudir coa indumentaria persoal axeitada, tanto para as  c lases  
ordinarias , como para as  c las es  de educación fís ica e actividades  deportivas . Non 
s e us a gorra, ou panos  que cubran a cabeza, baixo teito. 

● P or res pecto e educación, será obrigatoria a as is tencia ao IE S  nas  debidas  
condicións  de aseo e hixiene pers oal. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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19. Do dereito á intimidade  

● Todas  as  imaxes  ou gravacións  de voz capturadas  no IE S  deberán contar con 
autorización expresa e documentada, ben por escrito, ben na propia gravación. 

● O dereito á intimidade, á imaxe pers oal e á protección de datos  de carácter pers oal; 
o dereito á honra e á dignidade pers oal son dereitos  inalienables  de toda a 
comunidade educativa. Afectalos  supón incorrer nunha falta moi grave, con 
pos ibles  repercus ións  legais  para os  menores  e os  seus  titores  legais . S erá falta moi 
grave a s uplantación de identidade nas  contas  de calquera membro da comunidade 
educativa, a expens as  das  pos ibles  medidas  legais . E s tes  comportamentos  s erán 
obxecto, se as í o cons idera o equipo directivo en función da s úa gravidade, de 
expediente disc iplinario. 

● As  nais  e pais  as inan, s e as í o cren oportuno, unha folla de autorizacións  que 
contempla as  seguintes  eventualidades : 

□ AUTORIZO  o tratamento da imaxe do meu fillo ou filla con finalidade 

educativa, en relación coas actividades escolares promovidas polo IES 
de Porto do Son nas publicacións, páxinas web, canles de vídeo, blogs, 
redes sociais ou similares, xestionadas polo IES, durante o curso escolar 
2018/19,  

(ieson.gal, httpt://etikeles.blogaliza.org; 
https://www.facebook.com/salaperseveira, https://www.facebook.com/Ciclo-
Actividades-F%C3%ADsicas-no-Medio-Natural-Porto-do-Son-
388042941292204/?ref=bookmarks,https://vimeo.com/soncine; 
https://sonmemoria.wordpress.com/;...)  

así como a posible transferencia internacional de datos, derivada do seu uso, 
aos países nos que se atopen os seus servidores. 

□ AUTORIZO ao IES de Porto do Son a proporcionarlle ao meu fillo/filla 

unha conta de correo electrónico (co modelo: nomealumno/a@ieson.gal) 
xestionada polo IES de Porto do Son para uso exclusivamente escolar 
(comunicación vía e-mail co profesorado; uso de aplicacións educativas 
web, aula virtual).  Conta de correo e aplicacións web que serán válidas 
para todo o seu período de escolarización no IES. (As normas sobre o seu 
uso seranlles distribuídas a comezo do curso). 

□ CONSIDÉROME INFORMADO/A da normativa oficial en función da cal 

se dispón que o alumnado non debe traer o móbil ao centro de estudo. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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● No cas o de non as inar a creación dunha conta de email @ieson.gal perde o dereito 
de usar as contas de email do IES, e os beneficios que diso se derivan. Non 
obstante, o profesorado deberá procurar por outros medios a súa participación nas 
actividades educativas.  

● O feito de non asinar tratamento de imaxes con finalidade educativa (o alumnado 
maior de 14 anos pode autorizalo por si mesmo), non pode obstaculizar o 
desenvolvemento de actividades nas que se usen cámaras, ou gravadoras; o 
alumnado é responsable de facelo saber e situarse no espazo de forma que os 
demais si podan interactuar na actividade da que se trate. Por coherencia, se non 
autorizase o tratamento de imaxes, tampouco podería sacar imaxes nin obstaculizar 
o desenvolvemento de actividades nas que se usen cámaras. 

20. Do transporte escolar 

● A dirección do IES dará ás faltas de conduta que se produzan no transporte escolar 
ou nos períodos de entrada e saída a mesma consideración que as que se 
producen nos períodos lectivos, en consonancia coa legalidade en vixencia. 

21. Das actividades extraescolares e complementarias  

1. O tempo das actividades complementarias, actos académicos, actividades 
culturais, actividades extraescolares, saídas do recinto escolar dun só día, ou de 
varios días, será considerado período lectivo. O mal comportamento inapropiado 
neste período terá a mesma consideración e as mesmas consecuencias que nun 
día de clase normal. 

2. Durante a realización das actividades complementarias (charlas, obradoiros,etc.) o 
profesorado responsable do grupo nesa hora deberá acompañalos, agás desexo 
explícito de que non sexa así por parte do responsable da actividade. 

3. É obrigatorio participar nas actividades complementarias do centro (sempre e 
cando non supoñan custo económico para o alumnado), ademais de cumprir e 
respectar os seus horarios.  

4. A organización das actividades extraescolares e complementarias consultarase no 
documento das NOF publicado na páxina do centro.  

5. Nas actividades extraescolares de varios días no estranxeiro, unha actitude 
inapropiada dun alumno que prexudique a dinámica de grupo e o desenvolvemento 
correcto da saída poderá derivar no retorno anticipado do participante a expensas 
dos seus titores legais. 

6. No caso de saídas de varios días nas que o profesorado propón a posibilidade de 
participar en actividades económicas para "subvencionar" a saída, as ganancias 
derivadas das ventas NON se consideran ganancias persoais se non como 
patrimonio colectivo. Se un alumno non pode participar na actividade extraescolar, 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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sexa cal sexa a causa, non se poderá solicitar o reintegro dos cartos derivados das 
ventas. Considerando que a baixa/renuncia afectará ao resto dos participantes, 
dedicarase a cantidade para sufragar os gastos derivados pola baixa/renuncia ( 
custo da reserva, medio de transporte nominativo emitido, tarifa da axencia de 
viaxes...) No caso de que cantidade sexa superior á dos gastos derivados pola 
baixa/renuncia, ese diñeiro destinarase aos fondos comúns da viaxe. 

7. Nas actividades extraescolares de varios días, o profesorado organizador e/ou 
acompañante establecerá os seus criterios de selección de participación na 
actividade posto que estarán baixo a súa responsabilidade. 

22. De costumes prexudiciais para a saúde 

● Non es tá permitida ningunha actividade que poda prexudicar ou poñer en perigo a 
s aúde do alumnado:  fumar, beber, es tar baixo a influencia de drogas  ou de alcohol, 
es tar en poses ión de drogas  ou s ubs tancias  es tupefacientes , ou comercializalas  no 
recinto do centro ou nas  súas  inmediacións . S egundo a lexis lación actual, non es tá 
permitido fumar no interior do recinto es colar.  

23. Do regulación do dereito de reunión e e das ausencias colectivas 
convocadas polo alumnado 

● MAR C O NOR MATIVO  

a. Real Decreto 732/1995, de 5 de maio ,  sobre os  dereitos , deberes  e normas  de convivencia 
do alumnado de centros sostidos  con fondos públicos  (B OE  2/6/1995) Art. 43.2.f.   

O C onsello E scolar determinará se a inas istencia a c lase do alumnado por razóns  xerais  e 
comunicadas  previamente pola Xunta de Delegado/as  non deba ser obxecto de corrección, 
debendo adoptar as  medidas necesarias  para que esta s ituación non repercuta no 
rendemento académico do alumnado.  

b. Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE) -non modificada neste aspecto pola 
Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro (LOMCE)- Disposición final primeira. 5. Ó artigo 8 
da Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación, engádeselle un 
novo parágrafo coa seguinte redacción:  

«Co fin de estimular o exercicio efectivo da participación dos alumnos nos centros educativos e 
facilitar o seu dereito de reunión, os centros educativos establecerán, ó elaboraren as súas 
normas de organización e funcionamento, as condicións nas que os seus alumnos poden 
exercer este dereito. Nos termos que establezan as Administracións educativas, as 
decisións colectivas que adopten os alumnos, a partir do terceiro curso da educación 
secundaria obrigatoria, con respecto á asistencia a clase non terán a consideración de faltas 
de conduta nin serán obxecto de sanción cando estas sexan resultado do exercicio do 
dereito de reunión e fosen comunicadas previamente á dirección do centro».  

c. Circular da Xunta do ano 2012  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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O alumnado, a partir do 3º curso da ESO, poderá adoptar decisións colectivas de inasistencia a 
clase. A decisión desa inasistencia é dos alumnos e alumnas, e non dos seus pais ou titores 
legais. As normas de organización e funcionamento do centro deben establecer as 
condicións concretas nas que o alumnado pode exercer este dereito e, en todo caso, a 
decisión colectiva de inasistencia a clase ten que ser comunicada previamente.  

d. O centro está na obriga de comunicar tódalas ausencias do alumnado menor de idade aos 
pais ou titores legais, con independencia da causa que motiva a ausencia.  

● E n consecuencia, o alumnado, a partir de 3º E S O, pode exercer o dereito colectivo 
á inas is tencia a c las e advertindo con anterioridade á dirección. Deberá aportar un 
documento onde os  seus  pais  se cons ideran informados . A tal fin comunicarase á 
as emblea de delegados  o protocolo a seguir, que pode cons ultarse na páxina web 
do IE S . 

24.- Da colaboración nos proxectos do IES. 

O Decreto 86/2015 do 25 de xuño, no artigo 1, recolle os  P rincipios metodóxicos  da E S O: 

3. P rocurarase o traballo en equipo do profesorado co obxecto de proporcionar un enfoque 
multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a coordinación de todos  os  membros  do 
equipo docente de cada grupo. P ara unha adquis ición eficaz das  competencias  e a súa 
integración efectiva no currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas  que 
lle permitan ao alumnado avanzar cara aos  resultados  de aprendizaxe de máis  dunha 
competencia ao mesmo tempo. P ara is to, aproveitaranse as  pos ibilidades  que ofrecen as  
metodoloxías  de proxectos , entre outras , as í como os  recursos  e as  actividades  da biblioteca 
escolar.   

No artigo 27, con respecto aos  principios  metodolóxicos  do bacharelato:(. . .),  estas  metodoloxías  
deberán favorecer a capacidade do alumnado para aprender por s i mesmo, para traballar en 
equipo e promover o traballo en equipo, e para aplicar métodos  de investigación apropiados .  

(. . .) O alumnado de bacharelato debe adquirir,  ademais , un manexo adecuado da información en 
diferentes  soportes  e procedente de distintas fontes , incluída a biblioteca escolar, en liña co 
concepto de alfabetizacións  múltiples. 

Dende o equipo directivo promoveras e a coordinación de proxectos  de centro, en liña 
cos  principios  metodolóxicos  marcados  por lei. Ademais , procurarans e os  seguintes  
obxectivos :  

● Fomentar a colaboración e o diálogo entre os  membros  da comunidade educativa 
arredor do coidado do entorno natural do centro e da paisaxe cultural local, como 
es tratexia para fortalecer a capacidade de decis ión autónoma e de compromis o do 
noso alumnado. 

● C oncienciar a todos  os  membros  da comunidade educativa da neces idade de 
res pectar e cumprir as  normativas  medioambientais  e de protexer as  paisaxes  
culturais , como parte da educación en valores , da competencia social e c idadá e, 
s obre todo, duns  hábitos  s audables  de vida. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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● Dar a coñecer ao alumnado a importancia da sos tibilidade na xes tión do monte nas  
s ociedades  rurais  preindus triais  e na actualidade. 

● C oñecer e valorar os  tes temuños  literarios  e a tradic ión oral s obre as  árbores  e os  
bosques  de G alic ia. 

● Aumentar o uso do entorno natural do centro e o s eu entorno como es pazo 
educativo e de lecer para toda a comunidade educativa, nomeadamente, para o 
alumnado e o profes orado que traballamos  e convivimos  diariamente nes te es pazo. 

 

7. Condutas contrarias á convivencia e a súa 
corrección 

 LE I 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e partic ipación da comunidade educativa. 

Artigo 14. Clases de condutas contrarias á convivencia. 

1. As  condutas  contrarias  á convivencia nos  centros docentes  clas ifícanse en condutas  
gravemente prexudiciais  para a convivencia e condutas  leves  contrarias  á convivencia, de 
acordo co establecido nesta sección. 

2. C ando calquera membro da comunidade educativa entenda que os  feitos  poden ser 
constitutivos  de delito ou falta, deberá comunicarllo á dirección do centro educativo para a 
súa remis ión á Administración educativa e ao Ministerio Fiscal,  sen prexuízo de tomar as  
medidas  cautelares  oportunas . 

Artigo 15. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 

C onsidéranse condutas  gravemente prexudiciais  para a convivencia nos  centros  docentes : 

a) As  agres ións  fís icas  ou ps íquicas, as  inxurias  e as  ofensas  graves , as  ameazas  e as  coaccións  
contra os  demais  membros  da comunidade educativa. 

b) Os  actos de discriminación grave contra membros  da comunidade educativa por razón de 
nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social,  conviccións  
políticas , morais  ou relixiosas , discapacidades  fís icas , sensoriais  ou ps íquicas , ou calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

c) Os  actos  individuais  ou colectivos  de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 
administración e de servizos  que constitúan unha indisciplina grave. 

d) A gravación, a manipulación e a difus ión por calquera medio de imaxes  ou informacións que 
atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a 
propia imaxe dos  demais  membros  da comunidade educativa. 

e) As  actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 desta lei.  

f) A suplantación de personalidade en actos  da vida docente e a fals ificación, alteración ou 
subtracción de documentos  académicos . 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e 
aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, ou aos 
bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa 
subtracción. 

h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades 
do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 

i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da 
comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas. 

j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a 
integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, 
reputarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os obxectos a que se 
refire o punto terceiro do artigo 11 desta lei cando se é requirido para iso polo profesorado. 

k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia. 

l) O incumprimento das sancións impostas. 

m) As demais condutas que se tipifiquen como tales nas normas de convivencia de cada centro 
docente: 

● Fumar, beber, estar baixo a influencia de drogas  ou de alcohol, estar en poses ión de 
drogas ou substancias  estupefacientes , ou comercializalas  no recinto do centro ou 
nas  súas  inmediacións. 

●  A negativa reiterada e indisciplinada a entregar calquera obxecto non autorizado e 
que sexa requirido polo persoal do centro. 

●  Abandonar o recinto escolar, ou a aula en presenza do profesor/a, sen autorización.  

Artigo 16. Condutas leves contrarias á convivencia. 

C onsidéranse condutas  leves  contrarias  á convivencia: 

a) As  condutas  tipificadas  como agres ión, inxuria ou ofensa na alínea a), os  actos  de 
discriminación da alínea b), os  actos  de indisciplina da alínea c),  os  danos  da alínea g), os  
actos  inxustificados  da alínea h) e as  actuacións  prexudiciais  descritas  na alínea i) do artigo 
anterior que non alcancen a gravidade requirida no devandito precepto. 

b) P ortar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas  normas  do 
centro perigoso para a saúde ou a integridade persoal do alumnado ou dos  demais  
membros  da comunidade educativa ou que perturbe o normal desenvolvemento das  
actividades  docentes , complementarias  ou extraescolares , cando non constitúa conduta 
gravemente prexudicial para a convivencia de acordo coa alínea j) do artigo anterior. 

c) A inas is tencia inxustificada a clase e as  faltas  reiteradas  de puntualidade, nos  termos 
establecidos  polas normas  de convivencia de cada centro docente. 

d) A reiterada as is tencia ao centro sen o material e equipamento preciso para partic ipar 
activamente no desenvolvemento das clases . 

e) As  demais  condutas  que se tipifiquen como tales  nas  normas  de convivencia de cada centro 
docente: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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● Ter acendido calquera tipo de aparello electrónico (agás  nos  períodos  e lugares 
habilitados ou cando o profesor o solic ite por motivos  curriculares). 

● C omer ou beber nos  períodos  ou nas  zonas  non permitidas  do centro  ou ensuciar o 
centro.  

● Non facer chegar á nai, pai,  titor/a calquera comunicación do persoal do centro. 
● Non comparecer diante das  autoridades  educativas  cando se sexa requirido/a.  
● Incumprir as  funcións encomendadas  por cargo (as  propias dos  representantes  do 

C onsello E scolar, as de delegados , etc .).   
● E ntrar inxustificadamente os  homes nos  servizos  das  mulleres  e as  mulleres  nos  

servizos  dos homes.  
● Vis itar páxinas  non autorizadas  en internet ou facer un uso inapropiado da rede ou 

dos  equipos  informáticos . 

 

Artigo 17. Prescrición das condutas contrarias á convivencia. 

1. As  condutas  gravemente prexudiciais  para a convivencia nos  centros docentes  tipificadas  
nesta sección prescriben aos catro meses da súa comis ión e as  condutas  leves  contrarias  
á convivencia, ao mes. 

2. O prazo de prescric ión comezará a contarse desde o día en que a conduta se leve a cabo, 
salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo de prescric ión non se 
empezará a computar mentres  aquela non cese. 

3. No caso das  condutas  gravemente prexudiciais  para a convivencia, interromperá a 
prescric ión a iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do 
procedemento para a corrección da conduta, e continuarase o cómputo do prazo de 
prescric ión para o caso de producirse a caducidade do procedemento. 

Artigo 28. Acoso escolar. 

P ara os  efectos  desta lei,  cons idérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos 
continuados  no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros , xa sexa de carácter 
verbal, fís ico ou ps icolóxico, incluído o illamento ou baleiro social,  con independencia do lugar onde 
se produza. Terán a mesma cons ideración as condutas  realizadas  a través  de medios  electrónicos , 
telemáticos  ou tecnolóxicos  que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar. 

 

8. O procedemento corrector. 
a. Corrección de condutas leves contrarias á convivencia  

C OR R E C C IÓN P E R S OA QUE  A APLIC A 

Amoes tación  privada  ou  por  es crito  
(s egundo  o modelo de impreso 
es tablecido). 

 

•   O profes orado, oído o/a es tudante e 
dando conta á persoa que ocupe a 
xefatura de es tudos .  

•  O titor/a, oído o/a es tudante e dando 
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conta á persoa que ocupe a xefatura 
de estudos.  

•  A persoa que ocupe a xefatura de 
estudos ou a dirección do centro, 
oídos alumno/a e profesor/a ou titor/a.  

- Comparecencia  na  aula  de  
convivencia (segundo o modelo de 
impreso establecido) coa ficha de 
control de asistencia. 

- Comparecencia  inmediata  na  
xefatura  de  estudos  (ou ante o cargo 
directivo que estea de garda). 

•  O profesorado, oído o/a estudante e 
dando conta á persoa que ocupe a 
xefatura de estudos.  

•  O titor/a, oído o/a estudante e dando 
conta á persoa que ocupe a xefatura 
de estudos.  

•  Realización, dentro ou fóra do 
horario lectivo, de tarefas que 
contribúan á reflexión persoal sobre a 
actitude mantida e á mellora do 
desenvolvemento das actividades do 
centro  (traballos de coidado, limpeza 
ou mantemento dos espazos e do 
contorno, etc.) 

•  O profesorado, oído o/a estudante e 
dando conta á persoa que ocupe a 
xefatura de estudos.  

•  O titor/a, oído o/a estudante e dando 
conta á persoa que ocupe a xefatura 
de estudos.  

•   A persoa que ocupe a xefatura de 
estudos ou a dirección do centro, 
oídos alumno/a e profesor/a ou titor/a.  

•  Realización de tarefas para reparar o 
dano causado nas instalacións ou nos 
materiais do centro ou nas pertenzas 
doutros membros da comunidade 
educativa, ou, se é o caso, contribuír 
economicamente á reparación  

•  O titor/a, oído o/a estudante e dando 
conta á persoa que ocupe a xefatura 
de estudos.  

•  A persoa que ocupe a xefatura de 
estudos ou a dirección do centro, 
oídos alumno/a e profesor/a ou titor/a.  

•   Suspensión do dereito a participar 
nas actividades extraescolares ou 
complementarias do centro por un 
período de ata dúas semanas.  

•   Suspensión   do   dereito   a   
participar   nunha actividade 
extraescolar ou complementaria 
concreta (por exemplo, a Semana 
Cultural). 

•  A persoa que ocupe a xefatura de 
estudos ou a dirección do centro, 
oídos alumno/a e profesor/a ou titor/a.  
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•  Cambio  de  grupo  por  un  período  
de  ata  unha semana. 

•  Suspensión do dereito de asistencia 
a  

determinadas clases por un período 
de ata tres días lectivos. Durante o 
tempo que dure a suspensión, o 
alumnado deberá realizar os deberes 
ou traballos que se determinen para 
evitar a interrupción no proceso 
formativo.  

•  Suspensión temporal do dereito de 
asistencia ao centro por un período de 
ata tres días lectivos. Durante o tempo 
que dure a suspensión, o alumnado 
deberá realizar os tarefas ou traballos 
que se determinen para evitar a 
interrupción no proceso formativo. 

•  A persoa titular da dirección do 
centro, oídos o alumno/a e o 
profesor/a ou titor/a. No caso de 
alumnado menor de idade a 
imposición destas medidas 
correctoras comunicarase á nai/pai 
antes de que estas se fagan efectivas. 

 

 

b. Corrección de condutas graves contrarias á convivencia 
C OR R E C C IÓN P E R S OA QUE  A APLIC A 

•  R ealización, dentro ou fóra do 
horario lectivo, de tarefas  que 
contribúan á á reflexión persoal sobre 
a actitude mantida e á mellora do 
desenvolvemento das  actividades  do 
centro  (traballos  de coidado, limpeza 
ou mantemento dos  espazos  e do 
contorno, etc .) 

•  S uspens ión do dereito a partic ipar 
nas  actividades  extraescolares  ou 
complementarias  do centro por un 
período de entre dúas  semanas  e un 
mes . 

•  C ambio de grupo.  

•  S uspens ión do dereito de as is tencia 
a determinadas  c las es  por un período 

•  A persoa titular da dirección do 
centro, oídos  o alumno/a e o 
profesor/a ou titor/a. No caso de 
alumnado menor de idade a 
impos ic ión des tas  medidas  
correctoras  comunicaras e á nai/pai 
antes  de que es tas  s e fagan efectivas . 
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de entre catro días lectivos e dúas 
semanas. Durante o tempo que dure a 
suspensión, o alumnado deberá 
realizar os deberes ou traballos que se 
determinen para evitar a interrupción 
no proceso formativo.  

•  Suspensión temporal do dereito de 
asistencia ao centro por un período de 
entre catro días lectivos e un mes. 
Durante o tempo que dure a 
suspensión, o alumnado deberá 
realizar os deberes ou traballos que se 
determinen para evitar a interrupción 
no proceso formativo.  

•  Cambio de centro.  

 

•  Comisión de convivencia ou 
Consello Escolar. 

 

9. Procedementos 
a. Metodoloxía a seguir na resolución de conflitos: 

* Definic ión do problema de xeito c laro e concreto por parte da pers oa ou equipo que 
corresponda. 

* B ús queda de alternativas  ó problema, intentando s er creativos . 

* Analizar e avaliar as  alternativas  propostas , s opesando as  vantaxes  e os  
inconvenientes . 

* Decidir cal das  alternativas  é máis  conveniente para es te caso concreto. 

* P os ta en práctica da elixida. 

* Avaliación dos  resultados . 

b. Pautas de aplicación das sancións: 
* Advertir: o alumno debe coñecer por que, como e cando o s eu comportamento vai s er 

s ancionado. 

* Inmediatez: para favorecer a asociación entre o feito e a corrección. 

* O mes mo comportamento debe reportar s empre as  mesmas  cons ecuencias . 

* Debe ir acompañado de pautas  de actuación, informando s obre o que non hai que 
facer. 
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* Terá en conta que o que se castiga é a conduta e non ó alumno. 

c. Gradación das correccións 
1. C ons idéranse c ircuns tancias  paliativas : 

a) O recoñecemento espontáneo da conduta incorrecta. 

b) A falta de intencionalidade. 

2. C ons idéranse c ircuns tancias  acentúantes : 

a) A premeditación e reiteración. 

b) C aus ar dano, inxuria ou ofensa ós  compañeiros  de menor idade e ós  que 
s e incorporan por primeira vez ó centro. 

 c ) C alquera acto que atente contra calquera causa ou c ircuns tancia que 
implique discriminación por razóns  de sexo, raza, dis capacidade, 
capacidade económica, nivel s ocial, conviccións  políticas , morais  ou 
relixios a. 

d. Procedemento para a tramitación dos expedientes 
disciplinarios: 

 P ara a corrección das  condutas  gravemente prexudic iais  para a convivencia no 
centro, é necesaria a ins trución dun expediente dis c iplinario, que tras  a recollida da 
necesaria información  acorde o Director do centro, ben pola súa propia inic iativa ou 
ben a propos ta do C ons ello E scolar do centro.  

 O procedemento a s eguir na tramitación do expediente farase de acordo ao 
es pecificado no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se des envolve a Lei 4/2011, 
do 30 de xuño, de convivencia e partic ipación da comunidade educativa en materia de 
convivencia escolar. E  s eguiranse os  pasos  pres critos  no P rocedemento corrector de 
condutas  contrarias  ás  normas  de convivencia. 

 A persoa ins trutora pres tará unha es pecial atención aos  pais  ou titores  legais  
durante todo o proces o de ins trución, particularmente nos  momentos  inic iais  e finais  da 
ins trución. 

 Independentemente do carácter público que poidan ter as  sancións  adoptadas , os  
profesores , titores , ou membros  do equipo directivo coidarán de manter a res erva 
conveniente das  mes mas , salvo que pola natureza da falta s e cons idere necesario dar 
public idade expresa á sanción. 
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e. Procedemento conciliado: 
 C on obxecto de evitar a burocratización dos  temas  dis c iplinarios  e para favorecer 
os  as pectos  educativos  do réxime s ancionador (de acordo coa gravidade da falta), no 
caso de que o alumno expedientado - ou pai ou titor legal s e é menor- asuma a 
comis ión da falta, nomearase un mediador/a e acordaras e entre as  partes  unha sanción 
proporcionada que procure a reparación do dano caus ado.  

 P res taras e es pecial atención á pos ibilidade de chegar a acordos  correctores  des de 
a mediación e a reparación. Nese caso seguiranse os  pasos  do procedemento 
conciliado ,  segundo o es tipulado na normativa.  

 

10. Aula de convivencia inclusiva 
a. Obxectivos 

● A derivación á aula de convivencia debe contemplarse non como un cas tigo, s enón 
como unha oportunidade de que o alumno/a reflexione, asuma a s úa 
res ponsabilidade, e se reintegre en calma e con boa dis pos ic ión ás  tarefas  
docentes .  

● Mellorar o comportamento dos  alumnos  para que se facilite o bo desenvolvemento 
da actividade docente. 

● Fomentar a reflexión por parte do alumnado s obre a falta cometida e a maneira de 
reparala. E s ta reflexión facilitará ao profes orado e ao alumno a identificación das  
pos ibles  caus as  e favorecerá a procura de medidas  oportunas  orientadas  a corrixir 
e mellorar a s úa conduta.  

● Aprender a resolver os  conflitos  de xeito pacífico, reflexivo, pacífico, dialogado e 
trans formador, contemplando a mediación nes te proceso. 

● P rever a pos ta en marcha de medidas  máis  extraordinarias  de corrección, como 
pode s er a expuls ión do centro. 

● C onverter as  s ancións  noutro proceso educativo que permita ao alumno/a entender 
o como e o porqué das  medidas  adoptadas . 

● Favorecer a mellora da competencia en habilidades  s ociais  que preveñan condutas  
inapropiadas .    

 

b. Criterios para a atención do alumnado na aula de 
convivencia. 

 A aula de convivencia é un es pazo educativo onde o alumnado poderá acudir 
exclus ivamente cando sexa privado do seu dereito a partic ipar no normal 
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desenvolvemento das actividades lectivas como consecuencia da imposición dunha 
corrección ou medida disciplinaria por algunha das conduta contrarias ás normas de 
convivencia. É necesario, que o alumno/a recibira algunha corrección previa pola súa 
conduta, de non ser suficiente será derivado a dita Aula.  

 Para situacións de carácter inmediato ou ordinario. Considerarase aula de 
convivencia o espazo destinado a tal fin na zona de aulas.  

 Para situacións de carácter extraordinario ou programadas, pódese facer uso do 
espazo situado entre a dirección e a xefatura de estudos.  

 Os criterios para derivar ao alumnado á aula de convivencia son: 

A. Carácter inmediato (ordinario) 

 Alumnado que, coas súas condutas contrarias ás normas de convivencia, estea 
impedindo e alterando de forma grave o normal desenvolvemento das actividades lectivas 
e o  exercicio do dereito á ensinanza e á aprendizaxe: 

● Actitude descons iderada ou agres iva cara o profes or/a ou cara aos  seus  
compañeiros . 

● Incumprimento reiterado das  normas  de c lase (condutas  inapropiadas ). 

● Non seguir ins trucións  dadas  polo profesor/a. 

● C onflitos  ou pelexas  entre o alumnado dentro ou fóra de aula.  

● Descoido reiterado na  orde e limpeza das  c lases  ou ins talacións  do centro. 

● Deterioro grave de material ou ins talacións .  

 

B. Carácter programado (extraordinario) 

 Alumnado que cometa unha conduta gravemente prexudic ial ás  Normas  de 
C onvivencia e s e propoña a derivación a Aula de C onvivencia como alternativa á incoación 
de expediente dis c iplinario ou a partir de tres  P artes  de Incidencia por condutas  contrarias  
ás   NC , especialmente cos  seguintes  perfís : 

● Alumnado con altos  índices  de absentismo. 

● Alumnado de familias  onde os  pais /nais  traballan e o alumno/a expulsado/a quedaría 
s ó/soa na cas a, de forma que a medida non sería efectiva ou mes mo derivaría nun 
problema maior.  

● Alumnado que busca deliberadamente a expuls ión.  

● Alumnado de familias  que non colaboran co centro na educación dos  s eus  fillos /as   de 
forma que a medida non s ería efectiva ou mes mo derivaría nun problema maior.  
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c. Condicións para a atención do alumnado na aula de 
convivencia  

 A aula de convivencia é un es pazo educativo, non repres ivo.  

 P ara derivar un alumno ou alumna á Aula de C onvivencia, debería cons iderarse, 
es pecialmente, se con es ta medida se van acadar os  obxectivos  es tablecidos  no P lan de 
C onvivencia. É  necesario, que o alumno/a recibise previamente algunha corrección pola 
s úa conduta. S ó entón, de non ser s ufic iente ou operativa, s erá derivado a AC . Deberíase 
cons iderar: 

-  É  reincidente na súa actitude e conduta contra  as  normas  de convivencia. 

-  S ubs cribiu e incumpriu un C ompromis o de C onvivencia previo. 

- P res entar defic iencias  na súa autoes tima, autocontrol, relacións  pers oais , 
dis pos ic ións  ante as  tarefas  escolares  e a integración es colar e/ou s ocial. 

 A intencionalidade des ta aula é dialogar cos  alumnos , para que s e reflexionen sobre 
o que fixeron; é dic ir, que comprendan o por que, o como, o alcance para s i mes mos  e 
para os  demais  das  súas  accións  e, s obre todo, que aprendan a facerse cargo das  s úas  
propias  accións , pensamentos , sentimentos  e comunicacións  cos  demais . 

 Non se trata de que es ta aula s exa a aula dos  cas tigados  nin un lugar de 
almacenamento de alumnos . É  un aula de acordos  e melloras . 

d. Actuacións na aula de convivencia. criterios 
pedagóxicos. 

 P ara a atención educativa do alumnado na Aula de C onvivencia teras e en conta o 
carácter da sanción. Non s e enviarán casos  nos  que se poida resolver o conflito con 
actuacións  dentro da aula. 

- O profesorado res pons able da AC  terá moi pres entes  os  obxectivos  da 
mes ma.  

Unha vez que o alumno/a está na aula de convivencia: 

● R eservar uns  minutos  para a reflexión por parte do alumnado amoes tado s obre as  
c ircuns tancias  que motivaron a súa presenza nela. 

● E n determinados  casos , tamén realizará actividades  de reflexión, relacionadas  con 
mellora das  habilidades  s ociais  e a competencia s ocial.  

● O profesorado de garda na AC  propic iará o compromis o do alumno/a no proceso 
de mellora. P os teriormente realizará as  actividades  curriculares  que o profes or que 
o derivou á aula de convivencia lle mande, ou, s ó excepcionalmente, s e non fose 
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así, o profesor de garda poderá poñerlle tarefa de reforzo. En caso de finalizar coa 
tarefa específica previamente encomendada, na AC disporá de recursos educativos.  

e. Funcionamento e persoas responsables 
A AC  es tará aberta durante o horario lectivo, 32 horas  s emanais . C ontará cun 

número s ufic iente de profesores  e profesoras  que pola s úa dispos ic ión horaria e/ou 
dis poñibilidade voluntaria s e encargue da atención educativa do alumnado que as is ta á 
mes ma. S e non houbese dis poñibilidade de profes orado, o alumnado debe derivars e a 
dirección. 

As  pers oas  responsables  realizarán os  rexis tros  de control e as is tencia e 
calendarios  do alumnado do que darán conta á C omis ión de C onvivencia do C onsello 
E s colar e á xefatura de es tudos , mantendo á confidencialidade neces aria, traballarán co 
alumnado e facilitaranlle o material xunto ao titor ou titora, ao cal manterán informado da 
evolución do alumnado as í como da s úa as is tencia á aula.  O obxectivo dos  rexis tros  é 
tomar nota dos  casos  e procurar medidas  de solución das  problemáticas .  

O titor informará as  familias  (Abalar móbil / entrevis ta / carta). P rocuraras e con elas  
unha s olución ao conflito. 

O departamento de Orientación en coordinación co equipo directivo e a C omis ión 
de C onvivencia atenderá es pecialmente as  neces idades  do alumnado derivado á aula de 
convivencia. E n todo cas o, corres póndelle ao profes orado encargado da aula de 
convivencia s upervis ar as  medidas  e actuacións  propos tas  para o alumnado.  

De non haber ningún profesor de garda, os  alumnos /as  que es tiveran na A.C . s erían 
atendidos  des de Xefatura de E s tudos .  

 

11. Protocolos e programas específicos 
a. Protocolo de prevención, detección e tratamento do 

acoso escolar e  ciberacoso.  
O protocolo es tandarizado é pres criptivo 

b.  Protocolo ou programa de mediación 
O IE S  promoverá nos  próximos  curs os  a implantación dun procedemento e equipo 

de mediación, s eguindo es tas  directrices . 

● O artigo 10 da Lei 4/2011 indica que no plan de convivencia s e integrará a 
mediación na xes tión dos  conflitos .  

● O artigo 8.1.g) des ta mes ma lei indica como un dereito do profesorado o de 
acceder á formación neces aria na atención á divers idade e na conflitividade es colar. 

● No artigo 26 do Decreto 8/2015 defínese a mediación como unha es tratexia de 
intervención imparcial para a resolución de conflitos . 
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● A dirección debe “G arantir o exercic io da mediación, a impos ic ión de medidas  
correctoras  e o desenvolvemento dos  proces os  e procedementos  que s e 
es tablecen nes te decreto.” 

Artigo 26. Mediación escolar  

1. A mediación é unha estratexia de intervención imparcial para a resolución de 
conflitos en que unha terceira persoa axuda as partes implicadas a alcanzar un acordo 
satisfactorio para ambas as dúas.  

2. Sen prexuízo dos procedementos de corrección das condutas gravemente 
prexudiciais para a convivencia, regulados expresamente no capítulo IV do título III deste 
decreto, os centros poderán utilizar a mediación como estratexia preventiva, resolutiva e 
reparadora na xestión de calquera conflito entre membros da comunidade educativa.  

3. O plan de convivencia incluirá as directrices para a creación dos equipos de 
mediación, as características do seu funcionamento e as pautas de actuación que se 
seguirán para derivar un caso de conflito cara á mediación.  

4. Nos supostos menos graves de situación de acoso, favorecerase a mediación 
realizada por alumnado do centro educativo que obtivese formación e cualificación para a 
intervención nestas situacións. 

 

● É un método construtivo para a resolución pacífica de conflitos:  
○ Como unha medida previa naqueles conflitos para os que as normas de 

convivencia no centro educativo estipulen algún tipo de sanción 
○ Como unha medida para a resolución daqueles conflitos nos que non se 

produce unha transgresión a ningunha norma de convivencia do centro 
○ Como unha medida posterior, reparadora 

● Características da mediación escolar:  
○ Voluntariedade 
○ Imparcialidade ou neutralidade da persoa mediadora 
○ Compromiso 
○ Confidencialidade 

● Estrutura básica dun protocolo para a implantación dun programa de mediación:  
○ Servizo de mediación  
○ A implantación dun servizo de mediación require discusión nos órganos de 

coordinación docente, presentación ao claustro, información á ANPA e á 
xunta de delegados e aprobación por parte do consello escolar.  

○ Proceso co que debe familiarizarse toda a comunidade educativa. 
● O programa de mediación establecerá os seguintes elementos:  

■ Constitución do equipo coordinador e/ou mediador 
■ Definición de recursos e condicións.  
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■ Deseño bás ico do programa. P roces o e efectos  da mediación. 
■ Ins erción do programa no plan de convivencia.  
■ S ens ibilización e difus ión.  
■ Actuacións  formativas .  
■ P os ta en marcha do programa.  
■ Avaliación do programa. 

c. Protocolos 
P R OTOC OLO xeral de prevención, detección e tratamento do acoso escolar e 
c iberacos o. L igazón 

● P R OTOC OLO para a prevención e o control do absentis mo es colar en G alic ia. 
L igazón 

● P R OTOC OLO de cons enso s obre TDAH na infancia e na adoles cencia nos  ámbitos  
educativo e s anitario. L igazón 

● P R OTOC OLO de Atención educativa domiciliaria. L igazón 
● P R OTOC OLO de Tratamento E ducativo do Alumnado con Tras torno do E spectro do 

Autis mo (TE A). L igazón 
● P R OTOC OLO de coordinación, intervención e derivación interins titucional en 

atención temperá. L igazón 
● P R OTOC OLO para a atención educativa do alumnado coa s índrome de Down e/ou 

dis capacidade intelectual. L igazón 
● P R OTOC OLO de protección de datos . L igazón 
● P R OTOC OLOS  de derivación e seguimento ps icopedagóxico para a Unidade de 

S aúde Mental Infanto-Xuvenil na provincia da C oruña (US M-IX). L igazón 
● P R OTOC OLO de Urxencias  S anitarias . L igazón 
● P R OTOC OLO de identidade de xénero. Ligazón 
● P R OTOC OLO de prevención, detección e intervención do ris co s uic ida no ámbito 

educativo. L igazón 

 

13. Escola de nais e pais 
No des envolvemento normativo actual (artigo 27 do Decreto 8/2015), en materia de 

convivencia, amós as e grande interese polo papel que as  familias  do nos o alumnado 
desenvolven en todo o s eu proceso educativo e, polo tanto, trátas e de ofrecer diferentes  
vías  de partic ipación.  

F inalidade da es cola de nais  e pais : propoñer inic iativas  tendentes  a previr e 
res olver conflitos  de convivencia, mellorar a convivencia e fomentar o res pecto mutuo e a 
tolerancia no centro educativo. E s tas  propos tas  serán elevadas  ao consello escolar de 
cada centro e s erán recollidas  na memoria anual da comis ión de convivencia. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/content_type/learningobject/2013/06/17/a328aad5ade2c46a911c5a59a0bbbabd.pdf
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/content_type/learningobject/2013/06/17/a328aad5ade2c46a911c5a59a0bbbabd.pdf
http://www.edu.xunta.es/web/node/11632
http://www.edu.xunta.es/web/node/11632
https://lexislacioneducativa.files.wordpress.com/2014/07/protocolo-tdah.pdf
https://lexislacioneducativa.files.wordpress.com/2014/07/protocolo-tdah.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/atencion_educativa_domiciliaria_v2.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/atencion_educativa_domiciliaria_v2.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/node/18477
http://www.edu.xunta.es/portal/node/18477
http://www.edu.xunta.es/portal/node/14357
http://www.edu.xunta.es/portal/node/14357
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_down_galicia_12_04_2018-definitivo.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_down_galicia_12_04_2018-definitivo.pdf
https://lexislacioneducativa.wordpress.com/1-2/3-centros-publicos/protocolo_proteccion_datos_v1-0/
https://lexislacioneducativa.wordpress.com/1-2/3-centros-publicos/protocolo_proteccion_datos_v1-0/
http://www.edu.xunta.es/portal/node/6783
http://www.edu.xunta.es/portal/node/6783
http://www.edu.xunta.es/portal/Educonvives.gal
http://www.edu.xunta.es/portal/Educonvives.gal
http://www.edu.xunta.es/portal/node/18880
http://www.edu.xunta.es/portal/node/18880
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_prevencion_deteccion_intervencion_risco_suicida_ambito_educativo.pdf
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● C ompromis os  das  nais  e pais , ou titoras  e titores , referidos  á convivencia nos  
centros  educativos : 

● C ontribuír ao crecemento persoal dos  seus  fillos  ou fillas  a través  do diálogo e da 
educación en valores , desenvolvendo unhas  axeitadas  normas  de convivencia no 
contorno familiar. 

● Desenvolver a s úa potencialidade como educadores  dos  s eus  fillos  ou fillas .  
● R ecoñecer o s eu papel como axentes  educativos , xunto co profes orado, actuando 

como portadores  de aspectos  s ignificativos  para o des envolvemento integral dos  
s eus  fillos  ou fillas . 

● Mellorar as  condicións  afectivas , s ociais  e escolares  que lles  faciliten a aprendizaxe  
aos  s eus  fillos  ou fillas  e un des envolvemento harmónico da s úa personalidade. 

 

13. Actuacións anuais do plan de convivencia 
 C on carácter xeral intentarase realizar cada curs o es colar as  seguintes  actividades , 
s en excluír outras  relacionadas  con es tes  as pectos  que quedarán descritas  na 
P rogramación Xeral Anual (P XA) des e curs o es colar. 

AC C IÓNS  DO P LAN DE  C ONVIVE NC IA 

AC C IÓNS  E  
DE S TINATA
R IOS  

OB XE C TIVO
S  

AC TIVIDAD
E S  E  
R E S P ONS A
B LE  

ME TODOLO
XÍA E  
TE MP OR ALI
ZAC IÓN 

R E C UR S OS  

Plan de                 
acollida  dos   
profesores de nova 
incorporación ao 
ins tituto. 

         ⇩ 

 
P rofes orado 

a) P ropiciar unha 
rápida integración no 
funcionamento do 
ins tituto. 

b) Favorecer o clima 
de confianza e 
colaboración 
adecuado para un 
mellor 
des envolvemento 
das  actividades  
docentes  e 
aplicación das  
normas  de 
convivencia 

a) Caderno 
de 
recepción.  

b) Carpetas de 
documentación de 
titorías.  O 
departamento de 
Orientación 
preparará estas 
carpetas despois das 
probas de setembro 
e entregaraas aos 
titores/as.  

c) Achegar ao 
profesorado o 
enlace aos 
documentos 
recollidos na páxina 
do centro. 

                  

Reunión e entrevista 
na que se entregará 
un lapis de memoria 
coa información: 
caderno, 
documentos, de 
centro.  

           ⇩ 

a)Primeira semana 
de setembro 

b) Nos momentos en 
que haxa 
incorporacións 

a) Caderno recepción 
de profesorado. 

b) Diversos modelos 
de documentación 

c) Lapis de memoria 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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⇩ 

              
E quipo 
directivo, 
orientador/a  

 

Difusión das  normas 
de convivencia.   

         ⇩ 

 
P rofes orado 

a) Mellorar a 
organización e a 
efectividade da 
aplicación das  
normas  de 
convivencia 

P oñer a dispos ición 
do profesorado unha 
copia das NOF 
(páxina do centro e 
carpeta de 
documentación).   

              ⇩ 

     E quipo 
directivo 

 

Favorecer o 
coñecemento 
normas polo 
profes orado e a s úa 
revis ión e 
actualización. 

          ⇩ 

  S etembro 

Documento 
coas  NOF, 

(E nlace a 
IE S ON) 

Plan de acollida do 
alumnado de novo 
ingres o. 

       ⇩ 

  Alumnado 

a) Informar os 
alumnos  novos  s obre 
o funcionamento 
xeral do instituto e 
as normas de 
convivencia. 

b)Favorecer o 
coñecemento do 
centro. 

c)Favorecer a 
integración do nivel 
no centro. 

d)Favorecer a 
integración do 
grupo-clase.  

R ecepción. 

           ⇩ 

E quipo 
directivo  e  
titores /as   

Recibimento no 
s alón de actos  e 
acompañamento 
por parte dos titores . 

⇩ 

P rimeira s emana de 
curs o, e no período 
de marzo-xuño. 

a) Caderno de 
benvias ao alumnado 
de 1º de ESO 

a)Resumo dos 
dereitos e deberes 
dos alumnos. 

b) Normas de 
convivencia. 

c) Guía con 
recomendacións 
xerais. 

d)Actividades de 
acollida: ruta da 
auga (alumnado do 
ciclo), actividade 
lúdica de 
coñecemento do 
centro e integración 
(alumnado de Artes 
Escénicas - de non 
impartirse esta 
materia procuraranse 
outras opcións 
mediadoras).  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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Difusión dereitos e 
deberes alumnos e 
normas de 
convivencia. 

        ⇩ 

  Alumnado 

C oncienciar o 
alumnado do 
beneficio para todos  
do respecto ás  
normas  de 
convivencia. 

a)Difus ión durante o 
plan de acollida para 
os  alumnado de nova 
incorporación  

b) Difus ión/ 
recordatorio a todo o 
alumnado alumnos  
dentro do plan de 
acción titorial   

             ⇩ 

E quipo 
directivo  e  
titores /as 

 

a) E xplicacións  ao 
alumnado novos . 

b) R ealización de 
actividades  
participativas  nas 
titorías  (vídeo por 
parte deles , 
programa de radio…) 

             ⇩ 

S etembro 
/outubro 

 

 

 

a) C aderno de 
alumnado. 

b) NOF en 
iE S ON. 

Plan de acollida do 
alumando de novo 
ingres o (doutros  IE S  
G alicia,  do res to de 
E s tado ou  do 
es tranxeiro) durante 
o curs o ou en niveis  
diferentes  a 1º de 
E S O.  

 

a)Informar os  
alumnos  novos  s obre 
o funcionamento 
xeral do ins tituto e as  
normas  de 
convivencia. 

b)Favorecer o 
coñecemento do 
centro. 

c)Favorecer a 
integración do 
grupo-clas e. 

d)Favorecer a 
integración 
académica.  

 

R ecepción. 

           ⇩ 

E quipo directivo, 
orientador/a  e  
titores /as   

a) E xplicacións  aos 
alumnos /as  
novos /as . 

b) R ealización de 
actividades  
participativas  nas 
titorías  e de 
integración nas  
titorías . 

c)R ealizar,  no cas o 
do alumnado con 
neces idades  de 
adaptación 
académica 
(curricular,  por 
idioma, etc.),  un plan 
de integración.  

           ⇩ 

S etembro 
/outubro 

 

a)R es umo dos  
dereitos  e deberes  
dos  alumnos . 

b) Normas  de 
convivencia. 

c) G uía con 
recomendacións  
xerais .  

d)P lan de integración 
académica.  

e)P os ibilidade de 
incorporación en 
actividades  do 
centro:  grupo de 
teatro,  clubs de 
lectura,  axudantes  de 
biblioteca, etc. 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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Implicación  deseño 
de actividades que 
melloren o clima de 
convivencia. 

           ⇩ 

Departamen
tos  e equipo 
directivo 

 

 

R ealizar actividades 
complementarias  e 
extraes colares  nas  
que xunto coa 
compoñente 
didáctica,  coexis ta a 
compoñente de 
motivación, 
integración, 
interrelación e 
mellora da 
convivencia entre os  
alumnos . 

 

a)R ecollida na 
programación das 
propos tas  dos 
departamentos .   

b) Documento 
compartido no que 
s e comuniquen 
actividades  (nas  
horas  lectivas,  nunha 
xornada, en varios 
días ). P res entaras e 
ao C ons ello E s colar. 

                  ⇩ 

 E quipo directivo  e  
xefes /as  de 
departamento. 

Metodoloxía 
participativa e 
colaborativa.  
Interdis ciplinarie- 

dade.  

               ⇩ 

S etembro 
/outubro 

 

 

 

 

a)P ropos ta de liñas 
de des eño por parte 
do equipo directivo. 

b)Documentos  
c)Información 
aportada por 
vicedirección 
(empres as , 
ins titucións , 
convocatorias , etc.). 

 

Difusión das 
normas de 
convivencia e de 
funcionamento do 
ins tituto. 

        ⇩ 

  Nais /pais  

Mellorar a 
colaboración e 
implicación dos pais . 

a) C omunicación ás 
familias  das  normas 
de convivencia e de 
funcionamento na 
web do centro. 

b) R eunión cos pais  
tras  a avaliación 
inicial (s íntes e). 

c) E n 1º de E S O, 
es pecialmente.  

                  

⇩ 

E quipo 
directivo, 
orientador/a
,  titores /as 

Xefe de E s tudos , 
Departamento de 
Orientación e titores . 

              ⇩ 

Xuño / 
s etembro / 
outubro 

No caderno para a 
alumnado e familias : 

a) R es umo dos 
dereitos  e deberes  
dos  alumnos  e as  
NOF (non chegaría 
as í? ) 

b) R es umo das  
normas  de 
convivencia. 

c) R es umo das 
normas  de 
funcionamento do 
ins tituto. 

Plan de 
comunicación con 
centros  de primaria e 
pais /nais  de 
alumnos /as . 

a) Obter información 
dos  alumnos  novos 
para poder adoptar 
con prontitude as  
medidas  oportunas  . 

b) Facilitar aos  
alumnos  novos  a s úa 
integración no 
ins tituto coa 
colaboración dos  
s eus  pais /nais . 

a) R eunións cos 
equipos educativos 
dos  centros  de 
primaria e cos  pais  
dos  futuros  alumnos. 

b)Vis ita ao centro 
dos  futuros  alumnos 
e charla para os pais . 

                  

⇩ 

Des prazamento aos 
centros  de primaria 
ads critos e reunións 
con profes ores  e pais  
no IE S . 

 

Xornadas  de 
portas  
abertas . 

    ⇩ 

a)R exis tro de 
incidencias . 

b)C adernos  titoriais . 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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Xefe/a de 
Estudos e 
orientador/a 

marzo/xuño 

Resolución dos 
conflitos que 
afecten ás boas 
relacións do grupo-
clase e do centro. 

    ⇩ 

Alumnado, 
orientador/a
,  titores /as ,  
equipo 
docente 

 

a) Lograr un 
adecuado clima de 
convivencia no 
centro. 

b) B us car a 
res olución de 
conflitos  de forma 
dialogada. 

c) Anális e e procura 
de s olucións . 

a)Trataras e na hora 
de titoría calquera 
as pecto que á 
convivencia 

b)R ealizaras e unha 
avaliación (reflexión 
conxunta) no grupo-
clas e trimes tral.  

c) Trataras e nas 
reunións  de 
titores /as  con 
Orientación. 

d) Trataras e en 
reunións  periódicas  
de equipo docente 
cando s exa preciso. 

f) Informaras e ás  
familias  cando s exa 
precis o. 

                   

⇩Xefe/a de 

Estudos e 

orientador/a, 

titores/as 

a) Dialogante, 
democrática,   
participativa e 
cons trutiva 

b) P rocurará a 
reflexión e o 
compromis o por 
parte do alumnado. 

 

a)Normas  de 
convivencia e NOF 

b) Normas  ou 
compromis os  de 
aula.  

c) Informacións  
recibidas  polos 
titores /as . 

d) P artes  de 
aula 

e)R exis tros  da aula 
de convivencia. 

f) Formularios 
/cues tionarios  ao 
grupo-clas e cando 
s exa precis o. 

 

Plan de Acción 
Titorial  

    ⇩ 

Alumnado  

e titores /as 

a) Axudar a un mellor 
coñecemento das  
propias capacidades,  
motivación e 
interes e.  

b) Facilitar a 
s uperación de 
hábitos  
dis criminatorios . 

c)Mellorar a 

Actividades  
programadas  no P lan 
de Acción Titorial.  

               ⇩ 

Orientador/a
,  xefe/a de 
es tudos. 

Integradora,  
cons trutiva,  
dialogante, plural.  
Integrada na liña do 
P roxecto E ducativo. 

             ⇩ 

Ao longo do 
curs o 

P AT: carpetas  por 
niveis  a comezo de 
curs o. C on vontade 
de ofertar recurs os.  
Orientadores .  
Abertos  a revis ión e 
modificación. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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competencia na 
convivencia no 
centro. 

b) Facilitar os 
recursos para que os 
alumnos poidan 
decidir o seu futuro 

Reunións de nivel 
do orientador/a cos 
titores/as. 

        ⇩ 

Alumnado  

e titores /as 

 

 

 

a)R evis ión do P lan 
de C onvivencia para 
facilitar a s úa 
avaliación e mellorar. 

b)Identificación de 
problemáticas  de 
grupo-clas e ou nivel 
e procura de 
medidas  para 
s olucionalas .  

d)Favorecer a co-
res pons abilidade do 
profes orado e 
determinar a 
pertinencia de 
reunións  de equipo 
docente de grupo-
clas e.   

a)E ntrevis ta e 
reflexión. 

b)Toma de decis ións  
para actuar ante 
problemáticas  de 
convivencia e/ou 
académicas .   

              ⇩ 

Orientador/a
,  xefe/a de 
es tudos. 

 

Dialogante, 
cons trutiva,  
integradora.   

         ⇩ 

Ao longo do 
curs o 

 

a)R eunións  de P AT 
por nivel 
contempladas  no 
horario na aula 
des tinada a tal fin. 

b)Orde do día 
aportado polo 
orientador/a. 

c)E n cas o de que nin 
o orientador/a nin o 
xefe/a de es tudos 
puides en acudir,  o 
profes orado realizará 
labores  titoriais .  (ou 
reforzo nas gardas ? ) 

 

Programa de 
habilidades sociais 

para os alumno/as  
da E S O. 

       ⇩ 

Alumnado  

Mellorar as  
capacidades  dos  
alumnos  en canto a 
convivencia no 
ins tituto cos a s eus 
compañeiros  e co 
profes orado 

Actividades  
programadas  no P lan 
de Acción Titorial  

              ⇩ 

Orientador/a,  
profes ionais  
(ins titucións , 
ps icólogos /as,  etc.), 
titores /as ,equipo 
directivo e  equipo 
docente.  

Activa e 
participativa  

              ⇩ 

Ao longo do 
curs o 

P AT e recurs os  
aportados  no mes mo 

R ecurs os aportados 
polos dis tintos  
profes ionais  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/


 

 

 

IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña 
ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 | www.ieson.gal 

_____________________________________________________________________ 

182 

Fomento dos 
valores 
democráticos: 
tolerancia,  
igualdade, xustiza,  
diversidade, a 
resolución de 
conflitos de forma 
pacífica e non 
violenta. Especial 
fincapé en dinámicas 
para atallar o 
maltrato, o acoso, a 
igualdade de xénero, 
etc. 

       ⇩ 

Alumnado  

 

Mellorar as  
capacidades  dos  
alumnos  en canto a 
convivencia no 
ins tituto cos 
s eus /s úas  
compañeiros /as  e co 
profes orado. 

a)Actividades  
programadas  no P lan 
de Acción Titorial  

b) Actividades  
complementarias  e 
extraes colares  

              ⇩ 

Orientadora,  
profes ionais  
(ins titucións , 
ps icólogos /as,  etc.), 
titores /as  equipo 
directivo e  equipo 
docente.  

Activa e participativa  

                ⇩ 

Ao longo do 
curs o 

P AT e recurs os  
aportados  no 
mes mo. 

R ecurs os aportados 
polos dis tintos  
profes ionais  

Actividades  
programadas . 

Resolución de 
conflitos con 
alumnado 
problemático. 

       ⇩ 

Alumnado  

 

a)C ompens ar os 
déficits  afectivos  e 
s ociais  cunha maior 
atención no ámbito 
es colar.   

b)Aportar es tratexias  
de mellora das 
competencias  en 
convivencia. 

c) Intens ificar as  
accións  previs tas  no 
P lan de Acción 
Titorial que poidan 
s er útiles  nes tes  
cas os . 

a) Obs ervación e 
anális e da comis ión 
de convicencia.   

b)Diálogo / reflexión 
cons tante con 
atención 
individualizada 

b) S eguimento titorial 
e do equipo docente 
procurando 
es tratexias  útiles  ao 
alumno/a para 
res olver o conflito. 

c) Accións  do P AT 
pertinentes  ou incluír 
novas  vías . 

              ⇩ 

Titor/a,  C omis ión de 
convivencia,  xefe/a 
de es tudos , equipo 
docente.  

Obs ervación, diálogo 
e reflexión. 

Decis ión de 
es tratexias  
reforzadas  no equipo 
docente. P rocura do 
apoio das  familias . 

           ⇩ 

E n momentos  de 
conflito e s eguimento 
ao longo do curs o 

 

a)R evis ión de 
rexis tros  de 
incidencias  (de aula,  
da aula de 
convivencia). 

b)Diálogo co 
alumnado e o 
profes orado. 

c) Información e 
apoio por parte do 
departamento de 
Orientación. 
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Aula de convivencia 

     ⇩ 

Alumnado que 
impida o normal 
funcionamento das  
aulas  

R es olución de 
conflitos  
leves /graves  no 
grupo-clas e que 
precis en atención 
pers onalizada. 

Medidas  previs tas  
para o 
funcionamento da 
aula de convivencia:   

a) reflexión 
e diálogo. 

b)compromi
s o. 

c) traballo marcado 
polo profes orado. 

              ⇩ 

P rofes orado de 
garda na aula de 
convicencia,  
orientacións  da 
C omis ión de 
convivencia. 

 

a)E s coita,  diálogo, 
reflexión. 
b)P ers uas ión. 

c)Axuda co traballo 
marcado polo 
profes orado.  

             ⇩ 

Todo o 
curs o 

 

a)Aula de 
convicencia.  

b)P autas  de 
actuación (apoio do 
departamento de 
Orientación).  

c)Material / fichas  
aportadas  para a 
aula de convivencia. 

d)R exis tros da aula 
de convivencia. 

e)Información ás  
familias  (Abalar 
móbil/ entrevis ta 
/carta).  

c) P rocura de 
s olucións coas  
familias .  

Plan de actuación 
na corrección das  
condutas  contrarias  
ás  normas  de 
convivencia. 

       ⇩ 

Alumnado 

a) Actuar de forma 
equilibrada e 
proporcional en 
tódolos cas os de 
conflitos  

b) As egurar o 
es gotamento de 
tódolos recurs os  
dis poñibles  antes de 
proceder á 
corrección mediante 
as  medidas previs tas  
nas  Normas  de 
C onvivencia 

Medidas  previs tas  
para o 
funcionamento da 
aula de convivencia:   

a) reflexión 
e diálogo. 

b)compromi
s o. 

             ⇩ 

Titor/a,  xefe/a de 
es tudos e,  de s er 
precis o, persoa da 
C omis ión de 
C onvivencia 

a)E s coita,  diálogo, 
reflexión.Trans ixenci
a e mediación.  

b)P ers uas ión. 

             ⇩ 

Nos 
momentos  
de 
incidencias . 

a)NOF 

b)Información ás 
familias (Abalar móbil/ 
entrevis ta /carta). 

c)P rocura de 
s olucións coas  
familias .  

 

P lan de actuación 
nos casos de 
absentismo. 

        ⇩ 

Alumnado 

 

a) Detectar á maior 
brevidade pos ible os  
cas os  de abs entis mo 
continuado. 

b) Facer diminuír o 
número de alumnos  
abs entis tas  mediante 
actuacións  
coordinadas : 
ins tituto, familia,  

a) R ecompilación da 
información s obre o 
abs entis mo 
s ubminis trada polo 
profes orado. 

b) C omunicacións  ás  
familias  

c) C omunicacións 
aos  s ervizos  s ociais  

d) C omunicación o 

a)S eguimento por 
parte do profes orado 
e o titor/a. 

a)NOF 

b)R exis tros 
de aula 

c)Medios  de 
comunicación coas  
familias  (Abalar 
móbil,  entrevis ta,  
notificación por 
carta).  
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outras entidades. servizo de inspección 
da Consellería de 
Educación. 

            ⇩ 

Titor/a,  
xefe/a de 
es tudos 

P lan e actuación nos  
cas os  de acoso 
escolar. 

          ⇩ 

P rofes orado 

a) Identificar e 
detectar os  cas os  de 
acos o es colar. 

b) C oñecer o 
protocolo de 
actuación nos  cas os  
detectados  de acos o 
es colar. 

a) Difus ión entre o 
profes orado das 
claves  e terminoloxía 
es pecífica e 
neces aria para a 
identificación do 
acos o es colar. 

b) Difus ión entre o 
profes orado do 
protocolo de 
actuación. 

            ⇩ 

Departamento de 
Orientación e xefe/a 
de es tudos . 

a)S eguimento a 
través  das  reunións  
de titores /as e o 
orientador/a.   

b)S eguimento a 
través  das  reunións  
de titores /as dos  
equipos docentes . 

          ⇩ 

Todo o 
curs o 

 

 

a)R ecurs os 
s intetizados s obre o 
acos o. 

b)R es umo do 
protocolo de 
actuación (páxina do 
centro) 

Fomento das 
relacións entre o 
profesorado e da 
formación. 

a)Mellorar o clima de  
convivencia entre o 
profes orado. 

b)Favorecer o 
traballo 
interdis ciplinar e 
colaborativo. 

c) Incentivar a 
res olución de 
conflitos  de forma 
cordial 

a)R ealización de 
actividades  que 
favorezan a 
convivencia no 
horario es colar e fóra 
do horario es colar. 

b)Favorecer a 
formación 
permanente no 
propio centro como 
ponte para xerar o 
traballo colaborativo. 

c)P romover 
ferramentas  que 
favorezan a 
colaboración.  

           ⇩ 

E quipo 
directivo 

Integradora e 
colaborativa. 

         ⇩ 

Todo o 
curs o 

 

 

a)Actividades  dentro 
e fóra do horario 
lectivo (actividades  
complementarias  e 
extraes colares ,  
celebracións , 

etc.). 

b)P romover a 
formación no propio 
centro. 

c)Dinámicas  de 
traballo por 
proxectos  
colaborativas  e 
interdis ciplinares . 

c)Documentos  
integradores  (P lan 
TIC ,TIL,  P roxecto 
Lector,  P lan Anual de 
Lectura,  es te mes mo 
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plan...). 

d)Canles de 
comunicación: 
páxina web, correo 
do centro, 
aplicacións Googgle, 
Classroom, etc.). 

Fomento da 
relación coas 
familias (ANPA) 

a)Favorecer a 
implicación das 
familias no proceso 
formativo 
(académico e 
humano) dos seus 
fillos/as. 

b)Favorecer o clima 
de convivencia entre 
toda a comunidade 
educativa. 

c)Promover a 
implantación do 
Abalar móbil. 

a)Establecer e 
incentivar as canles 
de comunicación 
coas familias. 

b)Reforzar a 
colaboración coa 
ANPA. 

c)Activar e promover 
a Escola de Nais e 
Pais. 

           ⇩ 

E quipo directivo e 
equipo docente en 
xeral.  

 

Integradora e 
colaborativa. 

          ⇩ 

R eunións  a 
comezo de 
curs o. 

Todo o 
curs o 

 

 

a)R eunións  de 
comezo de curso 
coas  familias . . 

b)R eunións / 
entrevis tas  cos  
titores /as  e 
profes orado. 

c)Abalar 
móbil.   

d)R eunión de 
vicedirección coa 
directiva da ANP A. 

Fomento das 
relacións co persoal 
non docente 

Favorecer o clima de 
convivencia entre 
toda a comunidade 
educativa 

 

a)R ealización de 
actividades  que 
favorezan a 
convivencia no 
horario es colar e fóra 
do horario es colar. 

b)Fomentar o diálogo 
na res olución de 
conflitos . 

           ⇩ 

E quipo 
directivo 

Integradora e 
colaborativa. 

         ⇩ 

Todo o 
curs o 

 

Actividades  dentro e 
fóra do horario 
lectivo (actividades  
complementarias  e 
extraes colares ,  
celebración,etc.). 

Fomento das 
relacións cos 
centros adscritos, o 
Concello, entidades 
do entorno. 

a) Favorecer o clima 
de convivencia entre 
toda a comunidade 
educativa.  

b) Fomentar o 
s entimento de 

a) E ntrevis tas  
cos /coas  
repres entantes  das 
dis tintas  entidades  
procurando a 
colaboración 
económica e/ou 

Integradora e 
colaborativa. 

         ⇩ 

Todo o 
curs o 

a)E ntrevis ta
s . 

b)P lanificación 
conxunta de 
actividades  
(C ontadas,  guías  
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pertenza á 
comunidade. 

c) Aproveitamento 
dos recursos 
públicos e do 
entorno. 

d)Fomentar 
actividades de 
aprendizaxe e 
servizo. 

humana. 

b)Planificación de 
actividades 
formativas 
(académicas ou 
lúdicas) que teñan en 
conta o entorno.  

           ⇩ 

E quipo directivo e 
equipo docente 

 

 colaborativas , 
fomento da lectura,  
rutas ,  encontros cos 
avós  e avoas , etc.). 

 

14. Actuacións, medidas ou programas de 
carácter específico 
No IE S  de P orto do S on desenvolverans e outras  medidas  que teñen entre os  seus  

obxectivos  a mellora da convivencia no centro: un grupo de aquelador@s  que 
voluntariamente realizan melloras  e arranxos  varios  nas  ins talacións ; a biblioteca e a 
radio escolar como aulas -recurs o e facilitadoras  da convivencia no centro (c lubs  de 
lectura, contadas  aos  nenos  de infantil dos  centros  do concello, actividades  de 
dinamización cos  colexios  e a biblioteca municipal, etc .); a celebración de fes tas  
populares  (E ntroido, Magos to, Foliada das  Letras  ); deporte nos  recreos ; proxecto 
P ers eveira que procura a través  da plás tica humanización e apropiación dos  es pazos  
do centro; s os tibilidade como liña transvers al; traballo interdisc iplinar como eixo 
común; integración do c ic lo nas   actividades  do IE S ; integración do grupo de teatro e 
do alumando de Artes  es cénicas  nas   actividades  do IE S ; s ala de xogos ; realización da 
S emana C ultural a comezos  do 3º trimes tre; campañas  de concienciación s obre o 
maltrato, a igualdade de xénero, o Día da Muller, etc .; encontros  cos  avós ; partic ipación 
en xornadas  de formación coa área de Xuventude do C oncello; Abalar móbil como 
medio de comunicación coas  familias . 

15. Mecanismos de coordinación e colaboración 
no desenvolvemento do plan 

a. Programación das actuacións do departamento de 
orientación 

As  actuacións  do Dpto de Orientación estarán encamiñadas  a favorecer un proceso 
de reflexión por parte do alumnado atendido na aula de convivencia inclus iva, que 
favorezan actitudes  res ponsables  e condutas  pos itivas  para a convivencia. 
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 O Dpto de Orientación facilitará materiais para traballar a convivencia. Os distintos 
documentos aos que fai referencia nesta programación  encontraranse na A.C. e en 
Xefatura de Estudos. A modo de exemplificación, figuran no anexo deste plan 
(documentación da aula de convivencia), propostas de actividades a desenvolver co 
alumnado, segundo os aspectos que necesite  mellorar. No caso, de precisar outros 
documentos de traballo específicos iranse elaborando para darlle a resposta educativa 
adecuada á diversidade do alumnado. 

● Orientación 
 Tras ladáranse alí os  casos  que se cons ideren susceptibles  de intervención 
ps icopedagóxica derivados  ben polo titor ou por xefatura de es tudos . R eferímonos aos  
alumnos  que pres entan  un conxunto de condutas  que provocan -de forma s ignificativa-, 
unha incapacidade ou deterioran a vida es colar, familiar e s ocial. Nes tes  casos  hai que 
avaliar a intens idade, duración. frecuencia e idade á que se presentan e o medio 
s ociocultural do alumno. 

 O obxectivo des ta intervención é buscar  a s upres ión da conduta problemática e a 
mellora do desenvolvemento pers oal e social do alumno. 

 Ante a conduta problemática debemos  reflexionar s obre o que pas a antes  da 
conduta dis ruptiva, que pasa durante a conduta problemática e que pas a despois  da 
conduta ou das  consecuencias  que ten es e comportamento. A reacción social dos adultos  
e do grupo de iguais  diante dunha conduta explica, en gran medida, a súa extinción ou 
cons olidación. 

 Dado que nos  problemas  de conduta inflúen múltiples  variables , tanto de tipo 
biolóxico e cons titucional como ps icolóxico e ambiental, neces ítase facer unha avaliación 
global e interdis c iplinar.  

 A  avaliación ps icopedagóxica basearase na obs ervación e na entrevis ta, como 
es tratexias  de avaliación cualitativa máis  importantes . S i s e cons idera necesario, poden 
complementars e con outras  probas : ps icométricas , de valoración neurolóxica, 
cues tionarios , etc . 

 E s ta avaliación debe determinar as  capacidades  e neces idades  educativas  que 
presenta o alumnado, os  recurs os  necesarios  e as  es tratexias  educativas  que lle permitan 
integrarse na sociedade. 

 A complexidade dos  problemas  de conduta fai necesario contar coa máxima 
colaboración interins titucional para o s eu tratamento e prevención. A coordinación con  
profes ionais  externos  ao centro, con s aúde mental e s ervizos  s ociais , cando sexa 
necesaria, optimiza a avaliación e a intervención. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/


 

 

 

IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña 
ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 | www.ieson.gal 

_____________________________________________________________________ 

188 

 Hai que subliñar a importancia da avaliación clínica de saúde mental que define a 
diagnose, establecendo o tratamento farmacolóxico e terapéutico, se fose necesario e do 
análise do contexto sociofamiliar. 

b. Plan de Acción Titorial  
 Orientación manterá reunións  de coordinación cos  Titores  e Titoras  da E S O.  A elas  
as is tirá na medida do pos ible Xefatura de E s tudos .  

 Nes te plan recolleras e un cuadrante de actividades  a realizar en cada trimes tre  
Organizaranse actividades  para previr as  condutas  dis ruptivas  e  para mellorar a 
convivencia escolar. Des tacamos  nes te ámbito, as  actividades  de educación en valores  e 
as  actividades  para desenvolver as  competencias  emocionais  que contribúan á mellora das  
relacións  , á comunicación e á s olución de problemas  como: obradoiro de habilidades  
s ociais ,  igualdade de xénero, de autorregulación e control, consens uar normas  de 
convivencia... 

c. Xefatura de estudos 
 Dende aquí coordinarase toda unha gama de intervencións  co alumnado e coas  
familias  tendentes  a lograr no Ins tituto un c lima de ens ino-aprendizaxe axeitado. C ada 
membro do C laus tro deberá controlar a as is tencia a c lase do seu alumnado, o s eu traballo 
ou non na aula, as í como outras  moitas  incidencias  (s i se amoes ta verbalmente, s i s e 
amoes ta por es crito, s i s e atras a á hora de chegar a c lase, s e sae á AC  por un problema 
non res olto na aula, etc .).   

 E s ta información deberá, a través  do titor, de chegar ás  familias  o máis  pronto 
pos ible. Xefatura tamén coordina todas  as  s ancións  menores  ao alumnado:  talleres  de 
repos ic ión (polas  tardes , limpeza do ens uciado, axudar a reparar o roto, ordenar as  aulas  
ante da limpeza, vir a colaborar na organización e desenvolvemento de Actividades , etc .).  

 Intentaras e que a expuls ión do C entro s e realice en último termo, cando xa s e 
es goten todas  as  pos ibilidades . 

d. A comisión de convivencia 
A comis ión de convivencia terá carácter cons ultivo e des empeñará as  s úas  funcións  

por delegación do consello es colar para facilitar o cumprimento das  competencias  que, en 
materia de convivencia escolar, ten as ignadas  o consello es colar. 

i. Composición e elección dos seus membros 
● Os  s eus  membros  s erán elixidos  polo cons ello escolar do centro, segundo o 

es tablecido no artigo 6.2  do Decreto 8/2015. 
● Deberán es tar repres entados , de forma equilibrada, mulleres  e homes  de todos  os  

s ectores  da comunidade educativa. 
● Os  integrantes  da comis ión de convivencia nos  centros  educativos  s erán nomeados  

pola pers oa res pons able da dirección do centro, por propos ta dos  colectivos  
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representados. O seu presidente será a persoa titular da dirección do centro, 
representantes do alumnado, representantes do profesorado, representantes das 
familias, representantes do persoal de administración e servizos. Todos os 
representantes estarán na mesma proporción na que se encontran representados 
no consello escolar do centro, aínda que non é requisito que sexan os mesmos. 

● Unha das  persoas  integrantes  actuará como s ecretaria e redactará a acta das  s úas  
reunións . 

● Os  profes ionais  acons ellables  na compos ic ión da comis ión de convivencia: pers oa 
que ocupe a xefatura do departamento de orientación, profes orado que realice a 
función específica de dinamizador da convivencia no centro, segundo a Orde do 17 
de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente s ingular do 
complemento específico por función titorial e outras  función docentes . 

● C alquera outro membro da comunidade educativa que teña formación e 
s ens ibilidade nos  temas  relacionados  coa convivencia. 

 

ii. Funcións/Actuacións da Comisión de Convivencia: 
● E laborar o plan de convivencia do centro e as  demais  actuacións  derivadas  do seu  

desenvolvemento, s eguimento, avaliación e revis ión, función que será asumida polo 
equipo directivo cando non es tea cons tituída, que s erá aprobado polo consello 
es colar do centro, tal como s e recolle no artigo 10 da Lei 4/2011. 

● Velar pola correcta aplicación do dis pos to na normativa exis tente en materia de 
convivencia e no plan e normas  de convivencia. 

● E levar ao consello es colar de cada centro e recoller na memoria anual da comis ión 
de convivencia as  inic iativas  tendentes  a previr e res olver conflitos  de convivencia, 
mellorar a convivencia e fomentar o respecto mutuo e a tolerancia no centro 
educativo propos tas  polas  es colas  de nais  e pais  que s e poidan crear no centro e 
s e es tablezan no plan de convivencia. 

● Funcións , por delegación do cons ello es colar: 
○ Dinamizar todos  os  s ectores  da comunidade educativa, incorporando as  

s úas  inic iativas  no procedemento de elaboración, desenvolvemento, 
s eguimento e revis ión do plan de convivencia do centro. 

○ Adoptar as  medidas  preventivas  necesarias  para garantir os  dereitos  de 
todos  os  membros  da comunidade educativa e o cumprimento das  normas  
de convivencia do centro. 

○ Impuls ar accións  dirixidas  á promoción da convivencia, especialmente o 
fomento de actitudes  para garantir a igualdade entre mulleres  e homes , a 
igualdade de trato de todos  os  membros  da comunidade educativa e a 
res olución pacífica dos  conflitos . 

○ P ropoñerlle ao consello escolar as  medidas  que cons idere oportunas  para 
mellorar a convivencia, as í como dar conta a es te, cando menos  dúas  veces  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
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ao longo do curso,das actuacións desenvolvidas e das correccións e 
medidas disciplinarias impostas. 

○ P ropoñerlle, de ser o cas o, ao director do centro pers oas  que poidan formar 
parte do equipo de mediación. 

○ C oñecer o cumprimento efectivo das  correccións  e medidas  correctoras  nos  
termos  que foran impos tas  e informar o consello es colar s obre o grao de 
cumprimento da normativa vixente. 

○ R ealizar o s eguimento dos  compromis os  de convivencia subs critos  no 
centro. 

○ E laborar unha memoria anual s obre a anális e da convivencia e conflitividade 
no centro, no que se reflictan as  inic iativas  no ámbito do centro sobre a 
materia: es te informe s erá tras ladado ao cons ello es colar do centro e ao 
correspondente servizo territorial de ins pección educativa. 

○ Aqueloutras  que lle s exan encomendadas  polo cons ello es colar do centro ou 
o órgano da Adminis tración educativa con competencias  na materia. 

 

iv. Asesoramento/colaboración 
● C ando a comis ión de convivencia o cons idere oportuno, e co obxecto de que 

informen no ámbito das  súas  respectivas  competencias , poderá s olic itar: 
○ O as es oramento dos  profes ionais  do departamento de orientación que 

interveñen no centro. 
○ C olaboración: 

■ Do profes orado titor relacionado co tema que se analice. 
■ Do educador ou educadora s ocial do concello onde s e atope o 

centro educativo. 
■ Doutros  profes ionais  s egundo a problemática de que s e trate. 
■ Das  as ociacións  do sector que poidan colaborar na mellora da 

convivencia. 

v. Plan de reunións/xuntanzas 
○ Ordinarias : tres  xuntanzas  anuais  de carácter ordinario, unha por 

trimes tre. 
○ E xtraordinarias : cantas  veces  sexa convocada por:  

■ C onvócaas  a súa pres idencia por inic iativa propia. 
■ P ropos ta de, polo menos , unha terceira parte dos  s eus  

membros . 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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16. Seguimento, avaliación e propostas de mellora 
do plan 

 Os  mecanis mos  de seguimento e avaliación do P lan de C onvivencia no IE S  de 
P orto do S on, levarans e a cabo no centro docente mediante as  s eguintes  actuacións  de 
s eguimento e avaliación: 

1) Trimes tralmente o elaboraras e un informe que debe recoller as  incidencias  producidas  
nes te período, as  actuacións  levadas  a cabo e os  resultados  cons eguidos . 

2) Unha copia do informe, que incorporará o es tudo do C ons ello E s colar que s obre el 
realizas e na reunión ordinaria trimes tral, enviarase á Inspección E ducativa. 

 

  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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17. Dilixencia de aprobación no Claustro de 
Profesorado 

 A actualización des te P lan de C onvivencia foi aprobada polo C laus tro de P rofes ores  
do IE S  de P orto do S on como s e recolle na acta  do día 24 de abril de 2019  

 

P orto do S on a 24/04/2019 

 

 

Director 

 

 

David P érez Igles ias 

 

 

 

18. Dilixencia de aprobación no Consello Escolar   
E s te P lan de C onvivencia foi aprobado polo consello C ons ello E scolar do IE S  de 
P orto do S on des pois  de ter s ido revis ado polo C laus tro de P rofes ores , P AS , Nais  e 
P ais  e representantes  do alumnado, como s e recolle na acta do C onsello E scolar do 
10/05/2019 

 

P orto do S on a 10/05/2019 

P res idente do C onsello E scolar                                                

 

As inado David P érez Igles ias                                                           

  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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PLAN DE 
IGUALDADE 
2019/2020 
 

 

PLAN DE IGUALDADE IES DE PORTO DO SON 
2019-2020 

1.-  INTRODUCIÓN. PRESENTACIÓN E XUSTIFICACIÓN 
 

“Enténdese por Educación en Igualdade a ferramenta que permite combater as 
situacións de desigualdade e discriminación de xénero presentes no ámbito educativo e na 
sociedade en xeral. Este plan de igualdade está concibido, por tanto, co fin de facilitar a 
introdución da perspectiva de xénero de modo transversal en todos os contidos, espazos, 
relacións etc, que se desenvolven no noso centro educativo.” 

 

Cuestións organizativas relacionadas coa igualdade de xénero que xa estean a 
funcionar no centro. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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OBRIGATORIAS (segundo a lexislación vixente):  nomeamento dunha persoa 
responsable en materia de igualdade no Consello Escolar. (Adiado á seguinte reunión, 
acordo coas alumnas representantes no consello escolar de revisar con elas este plan). 

Activación de protocolos ou medidas de intervención para abordar condutas 
contrarias a convivencia por razón de xénero.  

Concreción dos obxectivos coeducativos nos dos plans do centro.   

Difusión dos obxectivos coeducativos entre os distintos membros da comunidade 
educativa para a súa información e sensibilización.   

Definición das medidas de acompañamento do protocolo de identidade de xénero.  
concreción dos contidos dunha educación afectiva-sexual integral para todo o alumnado do 
centro.   

Promoción dunha orientación laboral e profesional libre de estereotipos de xénero.  
realización de actividades dirixidas a todo o alumnado co gallo das datas sinaladas no 
calendario escolar oficial (25 de novembro, 8 de marzo e celebracións LGBTI). 

 

2.- LEXISLACIÓN E NORMATIVA DO CENTRO 
 

LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Medidas no ámbito educativo.  

“En la Educación Secundaria se incorpora la educación sobre la igualdad entre hombres y mujeres y 
contra la violencia de género como contenido curricular, incorporando en todos los Consejos 
Escolares un nuevo miembro que impulse medidas educativas a favor de la igualdad y contra la 
violencia sobre la mujer.” 

CAPÍTULO I En el ámbito educativo 

Artículo 4. Principios y valores del sistema educativo. 

4. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la 
capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar 
y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. 

5. El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado 
la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita 
actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las 
desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
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LEI ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN.  

Título V. Capítulo III. Artículo 127.  

Competencias del Consejo Escolar. 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad 
entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se 
refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la 
prevención de la violencia de género 

LEI ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA A IGUALDADE EFECTIVA DE 
MULLERES E HOMES. 

Artículo 23. La educación para la igualdad de mujeres y hombres. 

El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la 
eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros. 

Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación. 

1. Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de 
mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las 
actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por 
comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan 
desigualdades entre mujeres y hombres. 

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
desarrollarán, con tal finalidad, las siguientes actuaciones: 

a) La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio 
de igualdad entre mujeres y hombres. 

b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y 
estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial 
consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos. 

c) La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y 
programas para la formación inicial y permanente del profesorado. 

d) La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de 
control y de gobierno de los centros docentes. 

e) La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo 
de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre 
las personas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
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f) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y 
enseñanza del papel de las mujeres en la Historia. 

 

I PLAN DE ACTUACIÓNS PARA A IGUALDADE NOS CENTROS EDUCATIVOS DE 
GALICIA 2016-2020 

INSTRUCIÓN DO 6 DE SETEMBRO DE 2019, DA DIRECCIÓN XERAL DE 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA, PARA A 
ELABORACIÓN DE PLANS DE IGUALDADE NO CURSO 2019/2020 
Instrucións para o curso 2019/2020, que serán de aplicación en todos os centros docentes sostidos 
con fondos públicos que imparten ensinanzas de nivel non universitario. 

● carácter básico de obrigado cumprimento 
● principios de valores democráticos: coeducación 
● transversalidade: perspectiva de xénero 
● inclusión:  non discriminación do alumnado por razón de sexo, xénero, identidade de xénero 

ou orientación sexual 
● igualdade de oportunidades e visibilidade: construción dunha sociedade libre na que mulleres 

e homes teñan as mesmas oportunidades 

A inspección educativa supervisará este plan para verificar a sú a adecuación ao establecidónestas 
instrucións 

 

 

 

 

3.- ANÁLISE DA SITUACIÓN. DIAGNÓSTICO 

3.1. DE S C R IC IÓN DAS  C AR AC TE R ÍS TIC AS  DO C E NTR O E DUC ATIVO 

■ Nome: IE S  de P orto do S on - C ódigo: 15027691 

E nderezo P ostal:  As  Laxes , 18, P orto do S on 15970, A C oruña 

Tf: 881866707 Fax: 881866709 

E -mail:  ies .porto.son@edu.xunta.es 

● Desde o curs o 2010, o ins tituto c ifra a s úa matrícula en 400 alumnos /as , arriba ou 

abaixo; e nes ta s ituación seguirá, segundo as  previs ións , durante 3 cursos  á es pera 

dos  efectos  da crise económica na natalidade. Advertir que, s e ben o alumnado é 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/plan_igualdade_20160905_def.pdf
http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/plan_igualdade_20160905_def.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portaldireccion/filebrowser/download/4039
https://www.edu.xunta.gal/portaldireccion/filebrowser/download/4039
https://www.edu.xunta.gal/portaldireccion/filebrowser/download/4039
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
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estable, de 6 anos para aquí o profesorado minguou nun 20%. A relación entre as 

dúas variables pode verse nesta gráfica. 

 

● O IE S  conta cun c ic lo formativo de grado medio “Actividades  fís ico-deportivas  no 

medio natural”, que acredita a técnicos  para guía de grupos  a pé, en bic ic leta ou a 

cabalo en rutas  ata media montaña. O alumnado do c ic lo é na súa maioría maior de 

idade. C obre prazas  todos  os  curs os . Partic ipa en moitas  actividades  do IE S . S on 

moi importantes  as  s inerxias  que se crean entre as  actividades  do alumnado do 

c ic lo e o de E S O na guía de rutas  educativas . É  importante subliñar a relación que o 

c ic lo tece entre o IE S  e o seu territorio xeográfico e s ociocultural. 

■ É  un centro cunha conflitividade baixa, cultural e lingüis ticamente máis  uniforme 

que diverso. O ambiente de traballo é bo, a comunicación entre alumnado e 

profesorado é fluída, e os  res ultados  académicos  mellorables . Ten des tacado, tanto 

por inic iativas  individuais  como por proxectos  de centro, na innovación educativa, 

polo que lle foron concedidos  divers os  premios . Actualmente tenta aproximarse a 

aprendizaxe bas eada en proxectos  AB P  no 1º c ic lo da E S O, en ámbitos  limitados  

do currículo, e partic ipa nas  divers as  convocatorias  da C onsellería: P lan P roxecta; 

C ontratos  P rograma; P LANB E , E S P AZO MAK E R , R ADIO NA B IB LIOTE C A, etc .Web: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/ 

3.2. IGUALDADE DE XÉNERO, VIOLENCIA DE XÉNERO, LGBTI FOBIA. 

No P E  recollemos  como principios  do IE S , entre outros : 

 

Respecto. Convivencia. 

Debe ser o eixo central da nosa conduta: respecto por un mesmo; respecto polos 
bens materiais que serven á comunidade escolar; respecto polo patrimonio cultural da 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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comunidade, polas materias de estudo e os diversos saberes que transmitimos; respecto 
polo entorno natural; respecto polas persoas tanto o alumnado, como o profesorado, como 
o persoal non docente, como as familias. Somos persoas libres que medramos xuntos, que 
aprendemos xuntos dos erros e do traballo para ser soberanos, é dicir, autónomos e donos 
das nosas decisións. 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. E nada de todo isto se 
conseguirá sen traballar nunha  liberdade real; sen facernos responsables da xestión diaria 
das accións formativas; sen artellar redes de solidariedade; sen organizar grupos de 
promoción da igualdade; sen comprometernos en comunidades de resolución de conflitos 
que induzan á responsabilización ante a comunidade e non á vixilancia do superior, que 
propoñan as accións correctivas xustas, enfiadas a educar e non a castigar. 

Interculturalidade. Coeducación.  

No noso IES hai alumnos de México, Perú, Marrocos, Madagascar… Consideramos 
a interculturalidade como un valor e como unha estratexia para coñecer, respectar e 
aprender a vivir con outras e noutras culturas. Queremos un centro que impulse as relacións 
igualitarias e que eduque no rexeitamento a toda forma de discriminación e violencia de 
xénero. 

 Inclusividade, equidade. 

Queremos un centro educativo que teña como referente ético primordial o valor da 
dignidade humana, sen desprezos, abusos, mofas, humillacións nin autoritarismos. Un 
centro que acolla e coide de todas as persoas da comunidade escolar, sexa cal for a súa 
condición, e as axude a desenvolver as súas propias capacidades. Protexeremos a 
igualdade de oportunidades co apoio específico necesario, tanto na atención á diversidade 
do alumnado, como na facilitación de medios materiais, cando isto sexa posible. 

Na próxima revisión do PE é necesario incluír, algún apartado máis específico que 
sustente de maneira máis explícita o que desenvolven na actualidade as NOF e o Plan de 
Convivencia de forma inclusiva pero máis xenérica do aconsellable. Onde quizais se 
desenvolva mellor e de xeito máis práctico a realidade da coeducación etc, é no Plan de 
Acción Titorial.  

3.3. ENQUISAS 

 É preciso desenvolver unha serie de enquisas que afecten atoda a comunidade 
educativa: ALUMNADO; ENQUISAS PERSOAL DOCENTE  E NON DOCENTE; FICHAS DE 
OBSERVACIÓN DA LINGUAXE. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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 Hai na rede diversos exemplos que se poden utilizar pero que debemos adaptar á 
nosa realidade, p.e.: no noso concello é habitual que o seguimento escolar dependa das 
nais, a miúdo os pais están embarcados por períodos longos. P.e.: o traballo de limpeza e 
de coidados faise exclusivamente por mulleres, as limpadoras e a coidadora, como se isto 
fose unha realidade inexorable. P.e.: hai certa tendencia a que ocupen cargos directivos os 
varóns, de feito, si ten habido vicedireccións e secretarías ocupadas por mulleres, pero 
nunca xefatura de estudos ou dirección. Que en 25 anos isto sexa o que sucede debería 
facernos pensar, toda vez que o claustro é maioritariamente masculino. Aínda que as 
actitudes entre o alumnado son normais, sen saber moi ben como definiriamos a 
normalidade, si se observa certa laxitude cos micromachismos, tanto en boca de mulleres 
ou de homes, e certo desapego sobre a necesidade de comprender a persoa diferente. En 
xeral, o que parece darse é un consentimento superficial da diferencia, ou unha tolerancia 
indiferente que non procura o encontro sincero e profundo co outro. É imprescindible que 
ao estudo cuantitativo o acompañe o estudo cualitativo, de aí que tan importante como as 
enquisas sexan a elaboración de fichas, rubricas, e encontros libres onde se podan recoller 
opinións e actitudes diversas. Quizais nos soprendería a distancia entre o que se tende a 
contestar de xeito politicamente correcto nunha enquisa, e a manifestación libre nun 
diálogo entre iguais.  

 

3.4. ANÁLISE 

Por outra parte, é precisa a composición dun grupo de alumnas/profesoras/persoal 
de administración e subalterno/ nais e pais que dea conta da realidade da composición dos 
colectivos do IES e do uso do espazo por eses colectivos. En realidade trátase de facer 
unha descrición etnográfica de como transcorre a vida nos espazos e nos tempos do IES e 
dos seus lugares de vida (aldeas, vilas…), como habitamos o IES e como, dentro dos 
diversos espazos,  os grupos se relacionan entre si: como se forman; que valores acollen; 
como condicionan a vida do alumnado; como son as relacións entre os adolescentes 
nestes grupos; que pasa nas familias; como se transmite a ideoloxía de xénero (a negación 
da mesma é outra ideoloxía máis); et.. O roteiro de tal análise é tarefa deste curso. De 
maneira que este plan é máis un desiderato provisorio, ou unha folla de ruta, que debe 
conducir á súa reformulación no curso que ven. En calquera caso tal análise debe tocar 
alomenos estes aspectos: DA COMPOSICIÓN DO PROFESORADO; DO ALUMNADO; OS 
GRUPOS DE AFINIDADES E OS VALORES QUE PROMOVEN; DOS MATERIAIS 
DIDÁCTICOS; DO USO DOS ESPAZOS FÍSICOS; DO USO DOS ESPAZOS VIRTUAIS WEB 
E XOGOS; DO MUNDO-CONSUMO ADOLESCENTE. ETC.  
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4.- PRINCIPIOS ORIENTADORES E OBXECTIVOS 
 

 4.1.- PRINCIPIOS ORIENTADORES 

Estes Principios Orientadores son un conxunto de principios reitores nos que nos 
baseamos para a elaboración do Plan de Igualdade. 

 

● Igualdade entre homes  e mulleres 
● R especto dos  dereitos , deberes  e liberdades  de mulleres  e homes 
● E mpoderamento 
● Trans vers alidade na educación 
● E ducar na divers idade 
● C orres pons abilidade 
● P artic ipación de toda a comunidade educativa (pers oal do centro, docente e 

non docente, alumnado e familias ). 
● R esolución pacífica de conflitos  

  

 4.2.- OB XE C TIVOS  C OE DUC ATIVOS  QUE  S E  AB OR DAN NO P LAN:  

a.- OB XE C TIVOS  XE R AIS  

 

● Integrar o principio de igualdade de oportunidades  entre homes  e mulleres  
na nos a práctica docente. 

● E ducar en igualdade afas tándonos  de es tereotipos , prexuízos  e 
dis criminacións  por razón de identidade de xénero ou orientación sexual. 

● Fomentar a reflexión s obre o papel de todas  as  pers oas  nunha contorna 
igualitaria. 

● Velar porque o noso centro educativo trans mita unha imaxe igualitaria, plural 
e non es tereotipada de mulleres  e homes. 

● Fomentar a corres pons abilidade no ámbito domés tico. 
● P revir, s ens ibilizar e actuar ante actitudes e s ituacións  de acoso. 
● Actuar en cas os  de s ospeita ou certeza de violencia de xénero. 

b.- OB XE C TIVOS  E S P E C ÍFIC OS . 

➔ ÁMBITO DA FORMACIÓN E DA SENSIBILIZACIÓN 
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● É  impres cindible que o profes orado es tea formado e s ens ibilizado s obre a 
des igualdade de xénero na s ociedade, e ao que es ta leva. 

● P romover a formación e as  actividades  de s ens ibilización entre o profesorado no 
tema da igualdade de xénero. 

● Facilitar material teórico e práctico en igualdade de xénero para a cons ulta de toda 
a comunidade educativa: persoal, alumnado e familias . 

 

➔ ÁMBITO DA LINGUAXE E A COMUNICACIÓN 

 

● As persoas representamos o mundo a través da linguaxe. Se non nomeamos ás 
mulleres, estas quedan ocultas na mensaxe e na realidade. O uso do masculino 
xenérico ademais de ter unha función de economía da linguaxe, posúe unha función 
xerárquica. Se queremos usar unha linguaxe que transmita valores de igualdade e 
equidade debemos nomear todas as realidades. 

● Sensibilizar ao profesorado e ao alumnado do centro na importancia do uso dunha 
linguaxe non sexista e inclusivo. 

● Potenciar a linguaxe inclusiva nos documentos oficiais, na correspondencia e na 
cartalaría. 

● Fomentar a linguaxe inclusiva nas relacións interpersoais. 

 

➔ ÁMBITO DOS MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

O papel das mulleres na historia e en todas as materias, apenas está recollido nos 
libros de texto no currículo, a pesar de que as súas achegas son moitas.  

O profesorado descoñece a historia das mulleres polo que mantén e transmite a 
idea de que só os homes a protagonizaron.  

Por iso, non debemos quedarnos na simple celebración de efemérides como o 8 de 
marzo ou o 25 de novembro. Debemos ofrecer ao alumnado referentes masculinos e 
femininos positivos que lles permitan construírse un imaxinario colectivo igualitario.  

Así mesmo, os estereotipos sexistas impiden e limitan o pleno desenvolvemento 
intelectual, emocional, físico e social do alumnado, xa que lles ofrecen unha visión moi 
restrinxida do que poden chegar a ser 

● Fomentar o uso de material didáctico non sexista. 
● Visibilizar en todos os ámbitos académicos as achegas das mulleres ao 

desenvolvemento da humanidade. evitando unha visión androcéntrica do 
mundo. 
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● Facilitar ao profes orado material alternativo que res ponda a criterios
 coeducativos . 

● R eflexionar sobre os  roles  de xénero nas  pos ibilidades  de des envolvemento 
pers oal, profes ional, etc 

 

➔ ÁMBITO DOS ESPAZOS 

 

Tal como puidemos observar no diagnóstico os mozos ocupan os espazos centrais 
e máis visibles do centro e realizan actividades xeralmente máis físicas, as mozas ocupan 
bancos e escaleiras, lugares tranquilos, e normalmente menos visibles.  

Os espazos do instituto non deben segregar por razóns de xénero ou identidade 
sexual. 

Segundo a normativa vixente o alumnado transxénero terá dereito a utilizar o aseo 
co que se identifique, con todo, en moitas ocasións poden producirse situacións de 
discriminación. 

A Asociación de Familias de Menores Transexuais alerta dos inconvenientes e o 
malestar que xera no alumnado trans a distinción por razón de sexo dos aseos.  

Aínda que actualmente no noso centro educativo non coñecemos a existencia de 
alumnado transexual, si consideramos que se debe actuar, na medida do posible, de 
maneira preventiva. 

● Asegurar a repartición equitativa para o uso e goce de espazo comúns. 
● Garantir que os espazos escolares non segreguen por razóns de xénero nin 

de identidade sexual. 
● Ámbito da resolución de conflitos e prevención da violencia de xénero. 
● A violencia de xénero é a máxima expresión da discriminación por razón de 

xénero. Desde o centro educativo entendemos a Educación como elemento 
de loita contra a violencia de xénero. 

● Fomentar formas de estar e vivir baseadas no respecto, o diálogo e a 
necesidade de coidarnos unhas persoas a outras. 

● Traballar na prevención e actuar en situacións de violencia. 

 

➔ ÁMBITO DE RELACIÓN CO EXTERIOR 
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O centro educativo debe mostrarse aberto a canto suceda ao seu ao redor xa que 
lle afecta. Pero tamén, todo aquilo que ocorre dentro do centro escolar pode repercutir nas 
persoas, institucións, ou outros centros escolares da súa contorna.  

O centro pode ser entendido como núcleo transformador da súa contorna. 
Transmitindo a perspectiva de xénero ás familias e institucións estamos a transformar a 
sociedade. 

● E xportar os  valores  de igualdade e de respecto pola divers idade afectivo-sexual á 
contorna social do ins tituto. 

● Incluír nos  principios  de identidade do nos o centro educativo o empeño pola 
igualdade e a non discriminación. 

 

➔ ÁMBITO DA FORMACIÓN E A SENSIBILIZACIÓN 

 

● Organización de seminarios ou grupos de traballo sobre Educación en Igualdade. 
● Posta a disposición do profesorado de material formativo en cuestións de xénero 

desde a Biblioteca. 
● Ámbito da linguaxe e a comunicación. 
● Revisión e modificación de documentos oficiais do centro utilizando unha linguaxe 

inclusivo. 
● Revisión e modificación das comunicacións das familias utilizando unha linguaxe 

inclusivo. 
● Difusión dunha guía de linguaxe non sexista entre o profesorado e o persoal non 

docente do centro. 

 

➔ ÁMBITO DOS MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

● Revisión e análise crítica da presenza de estereotipos e roles de xénero nos 
materiais que se utilizan na aula. 

● Revisión e elaboración do Proxecto Curricular e Programacións Didácticas, facendo 
visible a cultura feminina nos contidos e compensando as discriminacións por 
motivos de xénero. 

● Introdución da perspectiva de xénero á hora de elaborar ou seleccionar material 
didáctico. 

● Denuncia daqueles materiais didácticos que presenten rumbos sexistas ou 
discriminatorios. 

● Celebración de efemérides (8 de marzo, 25 novembro, 11 febreiro, 18 outubro, por 
exemplo ) 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/


 

 

 

IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña 
ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 | www.ieson.gal 

_____________________________________________________________________ 

205 

● R ealización de actividades  extraes colares  e complementarias . 

 

➔ ÁMBITO DOS ESPAZOS 

  

● Ofrecer ao alumnado uns espazos que non segreguen por razón de xénero 
● Dinamización dos recreos. Proposta de actividades por parte do alumnado e do 

profesorado para a realización ao longo do curso. 

 

➔ ÁMBITO DA RESOLUCIÓN DE CONFLITOS E A PREVENCIÓN DA 
VIOLENCIA DE XÉNERO 

 

● Elaboración dun protocolo de prevención, detección e intervención para o 
tratamento de problemas de convivencia e especialmente antes casos de violencia 
sexista. 

● Exposición de carteis co número de atención a vítimas de violencia de xénero. 
● Actividades sobre novos modelos de masculinidade e cambios sociais nos roles 

tradicionais. 
● Actividades sobre violencia de xénero. 

 

➔ ÁMBITO DE RELACIÓN CO EXTERIOR 

 

● Implicación das familias con difusión de información e celebración de actividades. 
● Colaboración co AMPA 
● Colaboración coas administracións locais na confección dunha oferta de 

actividades formativas e informativas. 
● Implicación das administracións locais para que os establecementos públicos das 

administracións dispoñan duns espazos que non segreguen por razón de xénero e 
garantan a intimidade persoal. 

● Difusión do noso Plan de Igualdade. 
● Actividades e xornadas de intercambio de experiencias con outros centros. 
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5.- FERRAMENTAS PARA A CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS 

 DOCUMENTOS OFICIAIS DO CENTRO 

● Os  documentos  ofic iais  s on o esqueleto que vertebra as  accións  que se realizan no 
ins tituto. Debemos  introducir a pers pectiva de xénero á hora de elaborar o ideario 
do centro. 

○ P E  (a E ducación en Igualdade de xénero é un dos  obxectivos  do centro) 
○ P roxectos  curriculares  (vis ibilizar as  achegas  das  mulleres  ao 

desenvolvemento da humanidade) 
○ P lan de Acción Titorial 
○ P lan de C onvivencia 

 

 C OOR DINADOR A DE  IG UALDADE  

● O s eu labor s erá a de coordinar a C omis ión de Igualdade e axudar a implementar o 
P lan de Igualdade no centro. 

 C OMIS IÓN DE  IG UALDADE  

● C ompos to por persoas  de todos  os  sectores  da comunidade educativa. 
Outorgando unha dimens ión integral ao proxectóno que todo o mundo poida 
achegar e opinar. 

 C onveniar FC T de G rao S uperior en P romoción de Igualdade de Xénero. 

 

 C ONC R E C IÓNS  C UR R IC ULAR E S  

● A aplicación da pers pectiva de xénero ás  programacións  de aula é imprescindible 
para evitar trans mitir unha vis ión androcéntrica do mundo. O currículo de cada 
materia delimita o que ha de ser ens inado, aprendido e avaliado polo que debe s er 
inclus ivo, integrador e igualitario. 

 B IB LIOTE C A E S C OLAR  

● A biblioteca pode ser o punto de referencia de recurs os  bibliográficos  e multimedia. 

 

 WE B  

● Debemos  s ervirnos  da web para difundir as  nos as  actividades . 
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6.- SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 
 

A avaliación do Plan de Igualdade pódese levar a cabo cada curso escolar por parte da 
Comisión de Igualdade ou a Coordinadora de Igualdade coas achegas de toda a 
Comunidade Educativa. 

Con esta avaliación preténdese determinar o grao de consecución dos obxectivos xerais 
que se estableceron. 

● R ealizarans e dous  tipo de avaliacións : 
○ Avaliación intermedia/continua. 
○ Avaliación final. 

 

● As  principais  ferramentas  que van achegar información para a realización do 
s is tema de avaliación s on as  seguintes : 

○ E nquis as  a todos  os  membros  da comunidade educativa. 
○ Fichas  de obs ervación 
○ R ealización dunha memoria anual. 

7. G LOS AR IO 

 

C OE DUC AC IÓN: É  o método de intervención educativo que vai máis  alo da educación 
mixta e cuxas  bas es  s e as intan no recoñecemento das  potencialidades  e individualidades  
de nenas  e nenos , independentemente do s eu s exo. C oeducar s ignifica por tanto educar 
desde a igualdade de valores  das  pers oas  

E S TE R E OTIP OS : percepción es axerada e s implificada, que s e ten s obre unha pers oa ou 
grupo de pers oas  que comparten certas  caracterís ticas , calidades  e habilidades . Os  
es tereotipos  s on bas eados  en prexuízos  que a s ociedade es tablece conforme a súa 
ideoloxía de «modelo a s eguir» de conduta ou caracterís ticas  fís icas . 

XÉ NE R O: refíres e aos  roles  socialmente cons truídos , os  comportamentos , actividades  e 
atributos  que unha s ociedade dada cons idera apropiados  para os  homes  e as  mulleres . 
«Mas culino» e «feminino» s on categorías  de xénero. Definic ión OMS  

S E XO: refírese ás  caracterís ticas  biolóxicas  e fis iolóxicas  que definen a homes  e mulleres . 
[.. .] «macho» e «femia» s on categorías  sexuais . Definic ión OMS  

S E XIS MO: termo que refire á supos ic ión, crenza ou convicción de que un dos  dous  s exos  é 
s uperior ao outro. É  comunmente expresado nun contexto de certos  comportamentos  e 
es tereotipos  tradic ionais  baseados  no sexo, os  cales  res ultan s er un conxunto de prácticas  
dis criminatorias  cara aos  membros  do s upos to s exo inferior. 
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CISXÉNERO / CISEXUAL: (abreviado cis- ou ci-, para simplificar) é un neoloxismo e 
tecnicismo de orixe alemá que se usa no campo dos estudos de xénero. Fai referencia a 
aquelas persoas cuxa identidade de xénero concorda co xénero asignado ao nacer. O 
contrario de cisexual é transexual. 

VIOLENCIA DE XÉNERO: A violencia de xénero é aquela que se exerce sobre as mulleres 
por parte de quen estean ou estivesen ligados a elas por relacións de afectividade (parellas 
ou ex-parellas). O obxectivo do agresor é producir dano e conseguir o control sobre a 
muller, polo que se produce de maneira continuada no tempo e sistemática na forma, 
como parte dunha mesmas estratexias. 

 

 

 

 

Dilixencia de aprobación no Consello Escolar   
A necesidade de elaborar este Plan de Igualdade foi proposta ao Consello Escolar 
do IES de Porto do Son en outubro 2019: acordouse a colaboración do alumnado 
representante. Quedou adiada á próxima reunión o nomeamento da persoa 
coordinadora. 

 

Porto do Son a outubro /2019 

Presidente do Consello Escolar                                                

 

Asinado David Pérez Iglesias   
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PLAN TIC 
 

1.INTRODUCIÓN 
 

 A importancia das Tecnoloxías da Información e Comunicación ou TIC no ensino  é 
cada vez maior xa que na sociedade actual é fundamental a formación do individuo para a 
busca, filtrado, manipulación e valoración da inxente cantidade de información que se ten 
dispoñible. Ademais, as TIC constitúen un importante apoio á mellora da labor docente ao 
permitir unha maior individualización e flexibilización do proceso educativo. A 
representación e transmisión da información mediante as múltiples formas expresivas que 
permiten as TIC normalmente resultan máis motivadoras para un alumnado que vive 
arrodeado de estímulos audiovisuais. 

 As TIC permiten así mesmo a superación de limitacións temporais e xeográficas 
entre docentes, alumnado, familias e outros axentes da comunidade educativa, así como o 
acceso á información en igualdade de condicións. 

 Compre ter en conta ademais, que a actual potenciación da aprendizaxe por 
competencias, integradas nos elementos curriculares precisa dunha renovación na práctica 
docente e no proceso de ensino e aprendizaxe.  O carácter transversal, dinámico e integral 
de dito proceso de ensino e aprendizaxe competencial require a abordaxe dos contidos 
TIC dende todas as materias de coñecemento e por parte das diversas instancias que 
conforman a comunidade educativa.  

 Segundo o Artigo 4 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma 
de Galicia: A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, 
as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica 
e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento 
específico nalgunhas das materias de cada etapa.  

 Ademais do plan TIC, os centros docentes deberán incluír no seu proxecto 
educativo un programa de centro de promoción da lectura (proxecto lector do centro) no 
que integren as actuacións destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das 
habilidades no uso, no tratamento e na produción da información, en apoio da adquisición 
das competencias clave. 

 Por outra banda, o Artigo 11 do Título I do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, que 
trata os Principios metodolóxicos, estabelece que os centros docentes impartirán de xeito 
integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta educativa. 
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 Dado que no momento actual, a lectura e a procura de información lévanse a cabo 
en  grande medida en formato dixital semella lóxico levar a cabo unha integración do plan 
lector e o plan TIC do centro. Isto contribuiría así mesmo a unha distribución de contidos de 
cara a organización do CIL.  

2. BASE LEGAL 
 

Decreto 86/2015 do 25 de xuño, Art. 3: Competencias clave: 

1. As competencias clave serán as seguintes: 

 C omunicación lingüís tica (C C L) 

 C ompetencia matemática e competencias  bás icas  en c iencia e tecnoloxía (C MC C T) 

 C ompetencia dixital (C D) 

 Aprender a aprender (C AA) 

 C ompetencias  s ociais  e c ívicas  (C S C ) 

 S entido de inic iativa e es pírito emprendedor (C S IE E ) 

 C onciencia e expres ións  culturais  (C C E C ) 

2. P otenciaras e o desenvolvemento da competencia lingüís tica, da 
competencia matemática e  das  competencias  bás icas  en c iencia e tecnoloxía. 

3. P ara unha adquis ic ión eficaz das  competencias  e a s úa integración efectiva 
no currículo, deberán deseñars e actividades  de aprendizaxe integradas  que lles  
permitan ao alumnado avanzar cara os  res ultados  de aprendizaxe en máis  dunha 
competencia ao mesmo tempo. 

 

Decreto 86/2015 do 25 de xuño, Título III, Artigo 39: Educación dixital 

1. A C ons ellería con competencias  en materia de educación promoverá o uso das  
tecnoloxías  da información e da comunicación na aula como medio didáctico 
apropiado e valios o para des envolver as  tarefas  de ens ino e aprendizaxe. 

2. Os  contornos  virtuais  de aprendizaxe que s e empreguen nos  centros  docentes  
s os tidos  con fondos  públicos  facilitarán a aplicación de plans  es pecíficos , 
deseñados  polos  centros  docentes  para a cons ecución de obxectivos  concretos  do 
currículo, e deberán contribuír á extens ión do concepto de aula no tempo e no 
es pazo. 

3. A cons ellería con competencias  en materia de educación ofrecerá plataformas  
dixitais  e tecnolóxicas  de acces o para toda a comunidade educativa, que poderán 
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incorporar recursos didácticos achegados polas administracións educativas e 
outros axentes para o seu uso compartido. 

4. Os centros docentes que desenvolvan o currículo nun contorno dixital deberán 
establecer un proxecto de educación dixital que formará parte do seu proxecto 
educativo e deberá contar coa aprobación da consellería con competencias en 
materia de educación, segundo o procedemento que estableza. 

 

 

Decreto 86/2015 do 25 de xuño, art. 38. Bibliotecas Escolares: 

1. Os centros docentes deberán incluír dentro do seu proxecto educativo un 
programa de centro de promoción da lectura (proxecto lector de centro) no que 
integre as actuacións destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das 
habilidades no uso, no tratamento da información, en apoio das competencias 
clave. 

2. Ese programa de centro será o referente para a elaboración dos plans anuais de 
lectura que se incluirán na programación xeral anual. 

3. Os centros docentes disporán dunha biblioteca escolar. Tomaranse as medidas 
organizativas necesarias para que a biblioteca escolar teña un funcionamento estable e 
sirva aos obxectivos do proxecto lector de centro. (…) 

4. Correspóndelle á dirección do centro docente a aprobación do programa de 
promoción da lectura, logo da proposta realizada polo claustro de profesorado. 
Procurarase a adecuada coordinación, de ser o caso, co proxecto de educación dixital do 
centro, de xeito que se reforce a adquisición das competencias para o uso, tratamento e 
produción de información por parte do alumnado (…). 

 

Decreto 86/2015 do 25 de xuño, artigo 4. Elementos transversais 

1. A comprens ión lectora, a expres ión oral e es crita, a comunicación 
audiovisual, as  tecnoloxías  da información e da comunicación, o emprendemento, e 
a educación c ívica e cons titucional traballaranse en todas  as  materias , s en prexuízo 
do s eu tratamento específico nalgunhas  das  materias  de cada etapa. 

 

Decreto 86/2015 do 25 de xuño, artigo 10. Obxectivos da educación secundaria 
obrigatoria 

e) Desenvolver des trezas  bás icas  na utilización das  fontes  de información, para adquirir 
novos  coñecementos  con s entido crítico. Adquirir unha preparación bás ica no campo das  
tecnoloxías , especialmente as  da información e a comunicación.  
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Decreto 86/2015 do 25 de xuño, artigo 11. Principios metodolóxicos (ESO) 

 1. (...) De conformidade co establecido no artigo 26.3 da Lei orgánica 2/2006, do 3 
de maio, de educación, a consellería con competencias en materia de educación 
establecerá as condicións que permitan que, nos primeiros cursos da etapa, o profesorado 
coa debida cualificación imparta máis dunha materia ao mesmo grupo de alumnos e de 
alumnas. 

 2. A metodoloxía didáctica neste etapa será nomeadamente activa e participativa, 
favorecendo o traballo individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos 
obxectivos e das competencias correspondentes. 

 3. Procurarase o traballo en equipo do profesorado co obxecto de proporcionar un 
enfoque multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a coordinación de todos os 
membros do equipo docente de cada grupo. 

 7. Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información, 
dedicarase un tempo á lectura na práctica docente de todas as materias. 

 8. Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da 
comunicación na aula, como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de 
ensino e aprendizaxe. 

 9. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no 
currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao 
alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao 
mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as metodoloxías de 
proxectos, entre outras, así como os recursos e as actividades da biblioteca escolar. 

 10. Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as 
linguas da súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e as 
experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia 
comunicativa plurilingüe... Estas medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios 
metodolóxicos básicos de actuación... acordos sobre a terminoloxía que se vai a empregar, 
e ao tratamento que se lles dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos estándares 
de aprendizaxe similares en cada materia... de xeito que se evite a repetición dos aspectos 
comúns... 

 

 

3. ANÁLISE DA SITUACIÓN DO CENTRO 
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O IES de Porto do Son é un centro de tamaño medio, que acolle: 

► Os catro niveis de ESO  

 3 grupos  de 1º de E .S .O.  

 4 grupos  de 2º de E .S .O.  

 3 grupos  de 3º de E .S .O. 

 3 grupos  de 4º de E .S .O. 

 1 grupo de P MAR   

 1 aula es pecífica 

► Bacharelato con dúas modalidades: Ciencia e tecnoloxía, e Humanidades e 

ciencias sociais. 

 2 grupos  de 1º de B acharelato 

 2 grupo de 2º de B acharelato 

► Ciclo de grao medio de FP: Condución de actividades físico-deportivas no medio natural. 

 

 As  infraes truturas  e equipamento dos que dispón centro para o desenvolvemento 
do plan TIC/lector inclúen dúas Aulas de Informática (con 18 e 14 ordenadores, 
respectivamente) e un aula multimedia cunha pantalla dixital, canón e varios equipos 
informáticos. Asemade a práctica totalidade das aulas consta dun ordenador conectado a 
internet, cun proxector, pantalla e pizarra dixital. As aulas de 1º e 2º da ESO contan con 
ordenadores abalar para todos os alumnos.  Ademais, disponse de cámaras fotográficas e 
de vídeo para o traballo audiovisual. 

 A cobertura WIFI non está estendida por todo o centro pero isto contrarréstase co 
cableado ethernet instalado por todo o centro. Existe unha limitación en canto á velocidade 
de internet. 

 Na Biblioteca pódese traballar de forma autónoma grazas aos ordenadores 
instalados nela.  

 No que atinxe ao plan lector, os fondos da biblioteca (contamos neste momento 
con máis de 8000 volumes) atópanse a maioría na sala da biblioteca, parte do material está 
en aulas específicas (idiomas, música, atención pedagóxica, relixión...), departamentos e 
sala de profesores. Así mesmo as aulas contan cun dicionario de lingua galega e outro de 
lingua castelá. 

 En canto á organización dos espazos e normas de uso, o responsable dos 
equipos da biblioteca será o profesor encargado en cada momento . A finalidade dos 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/


 

 

 

IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña 
ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 | www.ieson.gal 

_____________________________________________________________________ 

214 

ordenadores é a busca de información educativa ou á realización de tarefas baixo a 
supervisión do profesorado; previa reserva habilitaranse horas de acceso á biblioteca e ós 
seus equipos informáticos fora do período lectivo normal, para permitir que alumnado 
menos favorecido economicamente ou que careza de acceso a equipos informáticos e/ou 
Internet, poida ter acceso en igualdade de oportunidades ás ferramentas informáticas.  

 Para poder usar un ordenador hai que cubrir o documento correspondente de 
ocupación, ó inicio e ó remate da sesión. O usuario é responsable do uso do equipo 
informático. As incidencias notificaranse ó equipo de mantemento usando o parte axeitado. 

 O uso das aulas de informática por parte doutros profesores diferentes aos 
adscritos ás mesmas implicará reserva previa e identificación do grupo visitante. Deste 
xeito o profesor é responsable de controlar que os alumnos estean no equipo realizando as 
tarefas encomendadas. O alumno é responsable do estado do posto de traballo que 
emprega e calquera incidencia notificarase ó equipo de mantemento empregando o parte 
correspondente . 

 O ideal sería ter un acceso controlado a Internet dende as aulas por un proxy que 
permitise: 

•  Habilitación total: libre acceso a Internet 

•  Habilitación parcial: só se accederá ás páxinas web habilitadas polo profesor 

•  Deshabilitación: ó alumnado non pode saír a Internet 

 En relación co Software: 

•  Prohíbese instalar/desinstalar software nos ordenadores, salvo excepcións especiais 

•  De precisar algún tipo de software non presente nos ordenadores, o profesor deberá 
notificalo ó equipo de mantemento para que se analice se é posible ou non a súa 
instalación, primándose o emprego de software libre para que o alumnado tamén teña 
acceso a el na súa casa. 

 En relación co uso dos portátiles en clase (kit portátil-proxector e/ou portátiles para 
traballo en grupos): 

•  Reserva previa para o seu uso 

•  Obrigatorio cubrir unha folla de ocupación para saber que alumnos traballaron en cada 
ordenador 

•  O grupo de alumnos asignado a un equipo portátil será responsable do seu uso, tendo a 
obriga de notificar inmediatamente calquera incidencia ó profesor 

 No que se refire á situación actual do centro en canto ao uso das TIC, a 
implantación do proxecto Abalar no centro permitiu traballar de forma regular dende varias 
materias en diversos contornos virtuais (aula virtual, libros dixitais...) nas aulas de 1º e 2º da 
ESO.  
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 O centro ten unha páxina web activa, dende a cal se pode acceder ao blogue da 
biblioteca, a aula virtual, recursos educativos dispoñibles na intranet no centro, información 
da ANPA e Correspondentes Xuvenís, Portal da Consellería e do CAFI.  

 Nos últimos anos estase levando a cabo a formación  básica dos docentes na 
aplicación das TIC ao ensino, mediante cursos de emprego do moodle e manexo das aulas 
virtuais, pizarra dixital, Google clasroom... 

 A maioría do profesorado do centro amosa certa predisposición a mellorar a súa 
formación no manexo das TIC, xa que son conscientes da mellora que supón para a 
eficiencia do seu traballo. Aínda así o manexo informático básico en moitos casos é 
mellorable e para un correcto desenvolvemento do plan haberá que intensificar a formación 
do profesorado no manexo das TIC. As actividades formativas deben ter a maior 
flexibilidade posible para que se facilite a participación nelas. 

 Ao non existir profesorado especializado nas tarefas de administración e 
mantemento da rede informática o bo funcionamento do proxecto está supeditado á 
dispoñibilidade ocasional de profesorado voluntario. Asemade debido á disparidade en 
coñecementos aparecen necesidades de formación non uniformes. 

  

 

4. OBXECTIVOS XERAIS 
 

► Do centro en relación coas TIC. 

 

•  Facilitar a obtención e análise crítica de información 

•  Converter as TIC nun elemento integrador dando as mesmas oportunidades ó alumnado 
con independencia da súa condición social/cultural 

•  Uso das TIC para atención á diversidade, potenciando o uso de materiais e estratexias 
que permitan un aprendizaxe autónomo 

•  Impulsar a comunicación entre a comunidade educativa e o contorno globalizado como 
unha forma de aprender a respectar outras formas de pensamento e de cultura 

 

► Do alumnado 
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•  Facilitar o acceso ós recursos de Internet ó alumnado 

•  Usar programas e contornos que faciliten a aprendizaxe e adquisición de habilidades, 
destrezas e coñecemento, aumentando a motivación do alumnado 

•  Usar as TIC como medio de creación, integración e potenciación de valores sociais e 
expresión de ideas con liberdade de expresión, tolerancia e respecto 

•  Potenciar o traballo en grupo 

•  Desenvolver o hábito de lectura e escritura 

 Adquis ic ión por parte do alumnado dos  es tándares  de aprendizaxe relacionados  coa 
competencia dixital do currículo 

 

► Do profesorado 

 Formación do profesorado no uso das TIC 

•  Incorporar a unha porcentaxe importante dos docentes no uso das TIC na aula 

•  Uso das TIC como medio facilitador para incorporar novas prácticas docentes máis 
conformes co alumnado e sociedade actuais e como medio para elaborar materiais de 
traballo para o alumnado 

•  Mellora da atención á diversidade, fomentando a aprendizaxe autónoma co uso de 
ferramentas adecuadas 

•  Facilitar a comunicación cos compañeiros deste e doutros centros, que permita compartir 
materiais e experiencias, fomentando o traballo en grupo 

 Distribuír o ensino das ferramentas TIC necesarias para tratar o conxunto de 
competencias dixitais do currículo entre os distintos cursos e materias de xeito que 
estas sexan abordadas de xeito integrado. 

 

► Da comunidade educativa 

(potenciar a comunicación, intensificar a utilización das TIC...) 

•  P otenciar a comunicación coa C omunidade E ducativa e o contorno, a través  do portal 
web, entre outras  actuacións 

•  P roporcionar información actualizada do proxecto educativo de centro, oferta educativa, 
actividades  etc . 

 

► Obxectivos a longo prazo 
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•  Incorporar a todo o persoal docente do centro no uso das TIC 

•  Propiciar a investigación e a innovación educativa, en busca dunha mellora do 
rendemento escolar do alumnado 

•  Acadar unha alfabetización dixital real entre o alumnado 

•  Incorporar as TIC como unha ferramenta máis para obter información e xerar o 
coñecemento no alumnado 

•  Propiciar intercambio de experiencias con outros centros educativos, a nivel 

nacional/internacional 

 Fomentar o emprego da páxina web do centro, a aula virtual e os  dis tintos  blogues 
dende todos  os  ámbitos  da comunidade educativa como un xeito normalizado de 
comunicación 

 

5. C ONTIDOS  

 

 Hai algúns  contidos  bás icos  de manexo de ordenadores  que moitos  alumnos  non 
traen adquiridos  e s on precis os  para empezar a traballar. P ara homoxeneizar es ta s ituación 
de partida impartiranse na primeira semana do curso en 1º da E S O unhas  s es ións  de 
inciación ás  TIC . 

 Do mesmo xeito, é preciso que os  alumnos  manexen unhas  es tratexias  bás icas  de 
procura e elaboración de información, tanto a nivel fís ico como virtual. E s te contido 
desenvolveras e como parte común en todas  as  materias  de libre configuración de 1º da 
E S O, de xeito que todo o alumnado de es te curso reciba es ta formación. 

 Unha vez acadados  es tes  obxectivos  inicic iais , pretendemos  organizar os  
es tándares  de aprendizaxe do curriculum que tratan a C D en cada unha das  materias , de 
xeito que non se repita o traballo dunha ferramenta TIC  en varias  materias  mentres  outras  
queden s en tratar. Ademais , é preciso temporalizar es tes  contidos  para que nunha materia 
s e lle poda dar continuidade ou reforzo ao que xa se traballou noutra.  

 C on es te fin, fíxos e un cribado e unha selección dos  es tándares  de aprendizaxe do 
curriculum que tratan a C D por materias  e repartiuse entre os  departamentos   a carga de 
contidos  TIC  / P lan lector que deberían ser tratados  ao longo da E S O. Des te xeito, acádase 
un tratamento verdadeiramente transversal da competencia dixital e lectora. 

 P or outra banda, no caso das  linguas , cobra maior importancia a temporalización e 
reparto dos  contidos  comúns  como parte do TIL . Nes te cas o fíxos e unha es trutura máis  
organizada que no res to das  materias , cuxos  contidos  TIC  s on máis  concretos  e 
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independentes e virán temporalizados nas respectivas programacións dos departamentos. 

 Por último, establécense unha serie de contidos comúns TIC/Plan lector que deben 
ser reforzados dende todas as materias ao longo do ano. 

 A continuación amósase o reparto dos contidos TIC de 1º da ESO entre as 
diferentes accións mencionadas: 

 

1. Curso intensivo na primeira semana de clase en 1º da ESO- Conceptos básicos:  

 

 Normas  bás icas  na organización da aula para coller e gardar os  ordenadores  do alumno 

 G ardar e organizar a información no ordenador 

 Aplicacións  dispoñibles  nos  equipos  abalar 

 Navegadores  e buscas  rápidas  en internet (favoritos , his torial. ..) 

 C reación e emprego do correo electrónico 

 

2. Materia de libre configuración en 1º da ESO na que se combinará ITI e oratoria- 
Contidos TIC / Plan lector: 

 

Alfabetización Informacional  

1.1. A biblioteca como espazo de acceso á información. Formación de usuarios: Normas de uso. 

2.1. Recursos físicos. Sistemas estandarizados de organización da biblioteca. CDU 

2.2. Procuras no catálogo informatizado da biblioteca escolar. (Recursos do blogue). 

 

3. Contidos TIC a tratar nas materias non lingüísticas. 
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PLAN TIL: TRATAMENTO INTEGRADO DAS 
LINGUAS  
MARCO LOMCE 

2019-2020 

INTRODUCIÓN XERAL  

 

A transformación da sociedade actual precisa de cambios nos centros de ensino. Estes 
han ser espazos de aprendizaxe que preparen o alumnado para o futuro. A escola pode ser 
o laboratorio, a ágora da que xurdan homes e mulleres críticos e comprometidos. Mais este 
labor, atinxe tamén á comunidade educativa nun sentido amplo: ás familias, ao entorno. E 
supón, por suposto, un cambio metodolóxico no  profesorado, que ha de contemplar o 
saber facer, non só o feito de asimilar información. A adquisición das competencias debe 
ser integrada, plural. A vida tamén o é. Neste sentido, o ámbito lingüístico ten especial 
responsabilidade, pois a competencia comunicativa é a que abre a porta do coñecemento. 
A lingua permite aprender a aprender. Fainos cidadáns cívicos. Estimula o espírito 
emprendedor, a creación e o disfrute da arte, o interese científico.  

As mudanzas no eido das tecnoloxías están a supoñer unha revolución na linguaxe, tanto 
para a adquisición como para a transmisión da información. É necesaria a alfabetización 
informacional e tecnolóxica dos alumnos e alumnas.  

No relativo ao contexto lingüístico do noso centro, este é maioritariamente galego-falante, 
mais advírtense mudanzas preocupantes nos últimos tempos que reflicten a situación de 
minorización da nosa lingua. Esta situación e os prexuízos dela derivados, serán de 
especial atención, conscientes de que só dende a identidade se pode valorar a pluralidade 
lingüística e cultural.   
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OBXECTIVOS, COMPETENCIAS E ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
LOMCE 

 

OBXECTIVOS DA ESO 

1) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 
as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a 
igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns 
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

2) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

3) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia 
contra a muller. 

4) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

5) 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. 

6) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 
materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos 
campos do coñecemento e da experiencia. 

7) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 

8) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 
lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no 
estudo da literatura. 

9) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

10) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 
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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. 

11) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar 
as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación 
física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer 
e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 
criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 
vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

12) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 

13) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

14) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 
para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 
expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

 

 

  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/


 

 

 

IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña 
ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 | www.ieson.gal 

_____________________________________________________________________ 

223 

COMPETENCIAS CLAVE 

Decreto 86/2015 do 25 de xuño, Art. 3: Competencias clave.  

Neste decreto, para a adquisición das Competencias clave, incídese no “deseño de 
actividades integradas que lles permitan ao alumnado avanzar cara os resultados de 
aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo tempo.” 

 

Comunicación lingüística (CCL) 

1. Comprensión oral 

2. Expresión oral 

3. Comprensión escrita 

4. Expresión escrita e/ou ortográfica 

5. Capacidade de síntese 

6. Lectura 

 

Competencia dixital (CD) 

1. Busca de información en diferentes fontes 

2. Manexo e aplicación da información 

3. Transmisión/aplicación da información 

4. Análise crítica do emprego das novas tecnoloxías 

 

Aprender a aprender (CAA) 

1. Hábito diario de traballo 

2. Técnicas de traballo intelectual 

3. Planificación e organización do traballo 

4. Motivación e interese polo estudo 

5. Pedir axuda 

6. Saber autocorrexirse, aceptando o erro como parte do proceso de aprendizaxe.     

7. Ser quen de autoavaliarse e coavaliar aos compañeiros/as . 

 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 
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1. Comprensión da súa realidade social 

2. Interiorización de valores básicos 

3. Respecto aos dereitos dos demais 

4. Integración no grupo e/ou no centro ( Desenvolver habilidades sociais ? ) 

5. Cumprimento das normas de convivencia 

6. Autocontrol 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

1. Autoestima e confianza en si mesmo 

2. Tolerancia a frustración 

3. Asunción de responsabilidades 

4. Participación en clases 

5. Estudo autónomo 

6. Afán de superación 

7. Saber traballar en equipo     

8. Mostrar iniciativa 

 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

1. Coñecemento das expresións artísticas 

2. Valoración da arte e da cultura 

3. Técnicas de expresión artística 

4. Creatividade 

5 Respecto do patrimonio cultural 

 

Matemática e Coñecemento Científico Tecnolóxico (CMCCT ) 

1. Saber ler un mapa e interpretar unha gráfica 

2. Distinguir formas e volumes 

3. Entender o que supón o coñecemento científico 

4. Descubrir a tecnoloxía no ámbito do cotián 

5. Operacións básicas 

2. Razoamento lóxico 

3. Resolución de problemas 
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4. Representacións gráficas 

5. Aplicación práctica do aprendido 

6. Visión espacial 
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ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
Decreto 86/2015 do 25 de xuño, artigo 4. Elementos transversais. 

● C omprens ión lectora e expres ión oral e es crita .                   

● C omunicación audiovisual e tecnoloxías  da información e da comunicación.    

● E ducación c ívica e cons titucional.       

● Igualdade entre homes  e mulleres  e prevención da violencia de xénero .         

● R exeitamento de contidos  sexis tas  e da dis criminación por razón da orientación 
s exual, favorecendo a vis ibilidade da realidade homosexual, bis exual, trans exual, 
trans xénero e intersexual.               

● R esolución pacífica de conflitos  e rexeitamento de calquera tipo de violencia, 
racis mo ou   xenofobia .        

● R especto polos  dereitos  humanos , pola liberdade, a xus tiza, a igualdade, o 
pluralis mo político, a paz, a democracia, a pluralidade e o E s tado de dereito. 

 

A importancia das  Tecnoloxías  da Información e C omunicación ou TIC  no ens ino é cada 
vez maior xa que na sociedade actual é fundamental a formación do individuo para a 
busca, filtrado, manipulación e valoración da inxente cantidade de información que s e ten 
dis poñible. Ademais , as  TIC  cons titúen un importante apoio á mellora da labor docente ao 
permitir unha maior individualización e flexibilización do proceso educativo. A 
representación e trans mis ión da información mediante as  múltiples  formas  expres ivas  que 
permiten as  TIC  normalmente res ultan máis  motivadoras  para un alumnado que vive 
arrodeado de es tímulos  audiovisuais . 

As  TIC  permiten as í mes mo a s uperación de limitacións  temporais  e xeográficas  entre 
docentes , alumnado, familias  e outros  axentes  da comunidade educativa, as í como o 
acceso á información en igualdade de condicións . 

O TR ATAME NTO INTE GR ADO DAS  LING UAS  (TIL) 

O Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MC E R ), publicado en 2001, 
cons titúe unha referencia para o traballo da competencia plurilingüe e intercultural. Na 
mes ma liña es tá o documentos  do C ons ello de E uropa como a “G uía para a elaboración e 
pos ta en marcha de currículos  para unha educación plurilingüe e intercultural” (2010), o 
informe do Foro Intergobernamental E uropeo “O dereito dos  es tudantes  á calidade e á 
equidade en educación. O papel das  competencias  lingüís ticas  e interculturais ” (2010) e a 
C onferencia intergobernamental “C alidade e inclus ión en educación: o papel único das  
linguas  (2013). 
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No marco LOMCE, o tramento integral das linguas recóllese nos seguintes artigos: 

Decreto 86/2015 do 25 de xuño, artigo 11. Principios metodolóxicos (ESO) 
10. Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da 
súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias 
lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia 
comunicativa plurilingüe... Estas medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios 
metodolóxicos básicos de actuación... acordos sobre a terminoloxía que se vai a empregar, 
e ao tratamento que se lles dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos estándares 
de aprendizaxe similares en cada materia... de xeito que se evite a repetición dos aspectos 
comúns… 

Decreto 86/2015 do 25 de xuño, Título III, Artigo 39: Educación dixital 

1. Os centros docentes que desenvolvan o currículo nun contorno dixital deberán 
establecer un proxecto de educación dixital que formará parte do seu proxecto 
educativo (...). 

Decreto 86/2015 do 25 de xuño, art. 38. Bibliotecas Escolares: 

1. Os centros docentes deberán incluír dentro do seu proxecto educativo un 
programa de centro de promoción da lectura (proxecto lector de centro) no que 
integre as actuacións destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das 
habilidades no uso, no tratamento da información, en apoio das competencias 
clave. 

2. (...) Procurarase a adecuada coordinación, de ser o caso, co proxecto de educación 
dixital do centro, de xeito que se reforce a adquisición das competencias para o uso, 
tratamento e produción de información por parte do alumnado (…). 

 

ACORDOS DO IES DE PORTO DO SON PARA O TIL 

 

MARCO LEGAL 

O  Decreto 86/2015 do 25 de xuño, artigo 11, promove para a ESO unha metodoloxía: 

● Activa e partic ipativa, favorecendo o traballo individual e cooperativo. 
● C un enfoque multidisc iplinar e coordinado.  
● Que garanta a adicación dun tempo á lectura para promover a comprens ión e o uso 

da información.  
● Integradora no us o das  tecnoloxías  da información e da comunicación. 
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● Que promova actividades  de aprendizaxe integradas , para o que s e aproveitarán as  
pos ibilidades  do traballo por proxectos  e os  recurs os  e actividades  da biblioteca 
es colar. 

● C on actividades  de fomento da lectura, da escritura e das  habilidades  no uso, no 
tratamento e na produción da información, tendo como referencia o P roxecto lector 
do centro. 

ME TODOLOXÍA TIL NO IE S  DE  P OR TO DO S ON 

A lingua apréndes e non para falar, ler ou es cribir s obre a propia lingua, s enón para falar, ler 
e escribir s obre emocións , afectos  e aventuras , sobre o mundo. A lingua é unha porta de 
acceso ao coñecemento. A competencia lingüís tica garante a inclusión social e o éxito 
escolar.  

A s ituación da s ociedade multilingüe e plural en que vivimos  solic ita un enfoque 
metodolóxico de carácter plurilingüe que potencie o desenvolvemento comunicativo do 
alumnado nas  linguas  que adquira ao longo da s úa vida. Is to implica un tratamento 
integrado das  mes mas  (galego, cas telán, inglés , francés  e linguas  c lás icas ) que o 
alumnado es tá a aprender nas  aulas . P ara poder poñer en práctica es tes  currículos  
integrados  é necesario potenciar unha metodoloxía adecuada que leve a cabo enfoques 
comunicativos e proxectos plurais e transversais.  Des te xeito, o libro de texto s erá s ó 
un apoio para o alumnado, que utilizará as  tecnoloxías da información e da comunicación 
e a biblioteca para des envolver as  tarefas  de ens ino e aprendizaxe. Trátas e con isto de 
fomentar a partic ipación e a reflexión tanto individual como grupal, bus car, s eleccionar e 
tratar a información, expres ar correcta, c lara e ordenadamente os  resultados  e relacionar 
os  saberes  aprendidos  nas  dis tintas  materias . 

AC OR DOS  C ONC R E TOS  

EN TIC/ITI 

● Aplicación do P lan TIC  / ITI. Incluír nas  tarefas  cues tións  que reforcen os  contidos  
TIC /ITI (vid. exemplo no apartado de contidos ). 

● Us o das  TIC  para facilitar a comunicación cos  compañeiros  des te e doutros  
centros , que permita compartir materiais  e experiencias ; contemplamos  tarefas  
como o intercambio de información e proxectos  con alumnado nacional e 
es tranxeiro.  

● E mpregaremos  C las s room como ferramenta TIC  de comunicación e produción a 
partir de 3º de E S O. Polo tanto adicaremos  polo menos  unha s es ión a ens inar o 
manexo da mes ma ao alumnado. E s ta coordinaras e entre o profes orado a comezo 
de curs o. C ontinuarase empregando a aula virtual do centro, de forma es pecífica en 
1º e 2º de E S O,  
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● P ara vis ibilizar certas  tarefas , producións, proxectos , utilizaremos  o blog da 
biblioteca, entendido como espazo-recurs o virtual. C o tempo, s e se vise precis o, 
elaboraríase un blog es pecífico.  

● E mpregar e enriquecer espazos  de recurs os  comúns  e específicos : blog da 
biblioteca, aula virtual, intranet. 

 

ENSINO-APRENDIZAXE 

● E ntendemos  que o traballo en grupo cooperativo facilita a atención á diversidade, 
en tanto que o propio alumnado s e trans forma en “docente” dentro do grupo, ao 
tempo que reforza os  s eus  coñecementos . 

● Incorporar a aprendizaxe-servizo nas  tarefas  (entre o propio alumnado dentro do 
centro -expos ic ións  orais , etc .-; do alumnado cos  centros  de primaria e infantil; das  
familias  co centro; da comunidade educativa en sentido amplo…). 

● Coordinación interdepartamental nas tarefas. En cada nivel hase garantir que 
cada grupo realice, cando menos, un traballo e unha exposición oral por 
trimestre. O obxectivo será reforzar estes procedementos sen aumentar en 
exceso a carga de traballo do alumnado. Estas actividades repartiranse entre as 
distintas materias, fixando a súa temporalización. Han de incorporar cuestións-
tipo que reforcen os contidos de TIC/ITI. O que segue pode ser un exemplo: 

Lectura: 

1.    Tras ler o texto, entregade un arquivo cunha gravación da lectura da páxina 76 (“A nepheas da 
avoa era herbívora …) á 79 (ata “Philipot e Violeta cruzaron as súas miradas”). En caso de ser un 
traballo compartido, o reparto da mesma ha de ser equitativo (dramatizade os diálogos). Debedes 
envialo ao correo. 

Indicade no asunto os seguintes datos:  o voso nome e “arquivo son”.  Cabe a posibilidade 
de entregalo nun pen. (0,4) 

Investigación: 

2.    Procura información sobre a autora (entre 10 e 15 liñas) e sobre o ilustrador (arredor de 10 liñas). 

3.    Sintetiza a información sobre a presenza de Xulio Verne en Vigo a partir dos datos que a autora 
recolle na obra e dos que se aportan no blog “Vigopedia” –nel  hai un interesante artigo sobre este 
escritor e a relación desta cidade coa súa obra e coas súas viaxes-. Elabora un texto que teña 
entre 15 e 20 liñas aproximadamente.  Cita a referencia desta fonte de información (Consulta na 
ferramenta Con brillo de cometa á que podes acceder dende o blog da biblioteca ou dende a aula 
virtural, o apartado adicado á bibliografía e webgrafía). 

 4.   Na páxina anterior, Vigopedia, e nun blog sobre Tecnoloxía obsoleta poderás atopar información 
sobre Sanjurjo Badía. Responde estas cuestións a partir deses blogs: 

- Copia unha imaxe de Sanjurjo Badía o día en que se probou o seu prototipo de submario e 
inclúe un pé de foto no que figure a data do suceso. Cita a fonte. 

- Revisa en Con brillo de cometa o punto 3.2. sobre as características das fontes consultadas. 
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Neste apartado danse 10 características. Revísaas en relación aos dous blogs e logo indica 
cal cres que é máis fiable e por que? 

Nota:  Tamaño das imaxes  (5.5 x 5.5, aproximadamente, dependendo das necesidades da propia 
imaxe). Ao pinchar enriba da imaxe actívase o menú de tratamento da mesma. Debedes incluír un pé 
de foto. No blog da biblioteca tes un titorial do CEIP Friáns de Teis sobre a utilización das imaxes. 

5.     O tema 3 do teu libro de texto ten un apartado adicado ás plantas. Recompila os nomes de  
flores, plantas, arbustos, árbores… que se citan no libro. Inclúe a imaxe das que non coñezas. Lembra 
que as imaxes da Galipedia e a Wikipedia están libres de dereitos.  

6.    Unha preguntiña difícil. Quen é esta pintora galega  que aparece nunha foto vestida de  “muller 
planta”? Por que será importante no 2017? (claves de busca) 

7.    No teu libro de texto , na páxina 40, tes a teoría sobre os textos narrativos. Fai un esquema ou 
cadro sinóptico aplicado a esta obra, na que inclúas: os personaxes, o tema, o espazo, o tempo e 
o narrador (lembra que se trata dun esquema, non dunha análise ampla). Pode serche de utilidade 
a información aportada sobre os esquemas que atoparás na aula virtual do centro (Lingua galega, 
Ferramentas comúns de aprendizaxe, tema 1, o esquema).  Dáseche  a opción de escoller o tipo 
de esquema ( de apartados numéricos, con puntos, guións, un cadro sinóptico… , pero lembra 
que terás que ter en conta a presentación e a distribución do espazo na folla). 

 https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/course/view.php?id=70 

 

● Pautas comúns para a presentación de traballos , a man e a ordenador, segundo 
as  indicacións  da presentación recollida na aula virtual na sección de Lingua 
G alega, Ferramentas  comúns de apredizaxe: Ferramentas  comúns de 
aprendizaxe 

● Tal e como recolle a LOMC E , realizarase un proxecto común (un folleto, un 
cartel, traballo de vocabulario, preparar unha exposición, etc.). 

● Dado que o traballo colaborativo favorece a optimización dos  tempos , realizaremos  
un horario no que cada día, en dis tintas  materias  do ámbito lingüís tico, se adiquen 
10 minutos  á lectura libre e en silencio.  

● P ropoñemos  a  creación dunha carpeta ou porfolio de cada alumno/a para a 
recollida de exemplos  de textos  divers os  s egundo a súa tipoloxía (tipo arquivador).  

● Pautas comúns para a presentación de exames:  
○ bolígrafo azul ou negro. 
○ marxes , segundo as  indicacións  para os  traballos . 
○ típex, o mínimo pos ible. 
○ numerar e poñer o nome en tódalas  páxinas . 
○ orde, limpeza e claridade. 
○ pódese usar asterico (*1, *2 ) para completar a información. 
○ contemplar a corrección ortográfica en todas  as  materias   

A comezo de curso realizarase unha reunión do profesorado do ámbito lingüístico 
para: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/course/view.php?id=70
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/course/view.php?id=70
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/course/view.php?id=70
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/course/view.php?id=70
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/course/view.php?id=70
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● Lembrar e reforzar os  compromisos . 
● Indicar a inclusión das  liñas  concretas  derivadas  dos  acordos  nas  

programacións . 
● Delimitar proxectos . 
● Temporalizar os  contidos. 
● C ontemplar o TIL nas  programacións . 
● C onsensuar reunións  de coordinación de proxectos  por equipos  docentes . 

TE R MINOLOXÍA 

C oa finalidade de evitar confus ións  ao alumnado, tománse os  s eguintes  acordos  con 
res pecto a: 

 TERMOS NA ANÁLISE MORFOLÓXICA – ESTRUTURA DA PALABRA 

Ás cuestións que neste ámbito son xerais, engadimos o tratamento específico dos 
seguintes contidos, que requiren coordinación interdepartamental: 

Morfemas gramaticais libres: son os que forman palabras independentes (determinantes, 
pronomes, preposicións e conxuncións). Ex: Por (Morf. Gram. Libre) 

Alomorfos: son as distintas representacións que pode ter un morfema. Por exemplo, o 
morfema de modo e tempo do “pretérito imperfecto de indicativo” pode ter os morfos –ba-/ 
-a- ou os alomorfos de plural –s/-es/-is  (mans, foles, animais). O mesmo acontece no caso 
dalgúns morfemas derivativos: por exemplo de leite, leit –eir-o, pero en carne, carn –iceir-o, 
e non *carn-eir-o. 

Alolexos ou alolexemas: cada unha das representacións dun lexema: fa-Ø-Ø-n / fag- Ø-
Ø-o 

Polo tanto, desbotamos o concepto de interfixo ou infixo, ao non ser considerado morfema por non 
aportar significado léxico nin gramatical. Con todo, explicaráselles a validez das dúas opcións: 

Ens-anch-ar (MDP, alomorfema+ lex + MDS deverbal / *En-s-anch- ar (MDP+interfixo ou infixo+ lex+ 
MDS deverbal / ) * ar, sufixo deverbal (-a- VT e -r- marca de infinitivo) / parasintética. 

 

Neocompostos ou compostos eruditos ou cultos: termos compostos que se utilizan na 
terminoloxía técnica e científica están formados pola combinación de raíces de orixe grega 
ou latina que non adoitan ter a posibilidade de apareceren formando unha palabra 
independente. Por exemplo, hidrófugo (raíz prefixa + raíz sufixa). 

Derivadas regresivas: son palabras formadas a partir de verbos por eliminación de 
morfemas verbais, como por exemplo amarrar>amarre. 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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➤ TERMOS PARA A ANÁLISE SINTÁCTICA 

E mpregarans e os  seguintes  termos  s intácticos , tendo en conta que as  unidades  
es cribiranse en minúscula e as  funcións  en maiús cula. A árbore traballaras e como mínimo 
ata 4º de E S O en Lingua Galega e Lingua C as telá.  

C láusula, fras e nominal, fras e s ubs tantiva, fras e adxectiva, fras e adverbial, fras e 
prepos ic ional, es trutura coordinada, c láus ula, subordinada subs tantiva, subordinada 
adxectiva, s ubordinada adverbial (de tempo, de modo, de lugar), oración bipolar (causal, 
cons ecutiva, conces iva, condicional, final, comparativa, adversativa). 

NÚC ., MOD, DE T., NOM., E NL. , TE R M. 

S ubs tantivo, adxectivo, artigo, adxectivo determinativo, numeral, indefinido, demos trativo, 
poses ivo, pronome átono, pronome tónico, verbo, verbo pronominalizado, verbo 
copulativo, adverbio, adverbio relativo, conxunción, locución conxuntiva (copulativa, 
dis xuntiva, dis tributiva, adversativa, conces iva, condicional, causal, completiva, locativa, 
cons ecutiva, final, temporal, modal, temporal) locución prepos ic ional, prepos ic ión, 
reflexivo, recíproco, pas iva reflexa*, impers oal con se*. 

*C ando o pronome átono S E  forme parte dunha pas iva reflexa ou dunha impersoal con “se”, 
recollerase na análise como “marca de pas iva” e “marca de impersoal con se”. Desbotamos o termo 
“impersoal reflexa” para evitar confus ións  ao alumnado ao repetirse o termo “reflexa”, pero 
explicaráselles  a súa validez.   

S UX, S UX. E LÍP TIC O, P R E D., C D, C I, DATIVO INTE R E S E , DATIVO DE  S OLIDAR IE DADE , 
S UP LE ME NTO, C OMP LE ME NTO P R E DIC ATIVO, C OMP LE ME NTO C IR C UNS TANC IAL, 
C OMP LE ME NTO AG E NTE , ATR IB UTO. Termos  das  es truturas  bipolares : causal (C AUS A / 
E FE C TO); consecutiva (ANTE C E DE NTE  / C ONS E C UE NTE ); conces iva (TE S E  / ANTÍTE S E ); 
condic ional (C ONDIC IONANTE  / C ONDIC IONADO); final (FE ITO / F INALIDADE ); 
comparativa (1º TE R MO / 2º TE R MO ); advers ativa* (TE S E  / ANTÍTE S E ). 

*E xplicaráselle ao alumnado que nalgunhas gramáticas e manuais  as  adversativas  contémplanse 
como estruturas  coordinadas.  

ONDE, CANDO E COMO: ADVERBIOS RELATIVOS / CONXUNCIÓNS 

Os adverbios relativos son:  onde, cando e como.  

● Adverbios relativos con antecedente 

C oinciden cos  pronomes  relativos  en que: 

● Habilitan a c láus ula subordinada que introducen para realizar a función de 
 modificador (c láus ula s ubordinada adxectiva ou de relativo). 

● S ubs titúen dentro dunha c láus ula un elemento, o antecendente. 
● R ealizan unha función s intáctica primaria dentro da c láus ula s ubordinada 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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Ex: Valaron o lugar (onde apareceu.) 
             CCL_________ 

            cl. sub. Adxectiva 

Aínda que coinciden pois cos outros pronomes relativos, estes sempre deben levar o 
antecedente expreso nas cláusulas adxectivas. 

● Os adverbios relativos sen antecedente 

       Utilízans e nas  c láusulas  s ubordinadas  s ubs tantivas  e: 

● P ódens e empregar como exclamativos  e interrogativos , tanto na s úa forma 
directa como indirecta. Nes te último uso o nexo continúa s endo un adverbio 
relativo, pero con valor interrogativo, polo que podemos   c las ificalo como 
adverbio (relativo) interrogativo indirecto .  Des empeña función na 
c láus ula. 

E x: P regúntalle onde aparcou o coche. Nexo : adverbio relat. interrogat.indir. 

C C L_______________ 

C láus . S ub. S ubs  de C D 

● P oden  aparecer nunha c láusula subordinada subs tantiva sen ser 
 interrogativo ou exclamativo. Nese o nexo terá tamén unha función 
na c láusula e c las ificaras e como adverbio relativo.  

E x: Xa lle dixen cando lerá o s eu poema 

C C T_______________ 

C láus . S ub. S ubs  de C D 

Conxuncións 

Cando, como e onde s on conxuncións  temporal, modal e locativa respectivamente s e a 
c láus ula s ubordinada (adverbial) en que se inclúen des empreña a función de C C T, C C M ou 
C C L (toda a c láus ula). Nes te casos  funcionan como NE XOS  e c las ifícanse como 
conxuncións  ( s en función es pecífica na c láus ula). 

E x: Fai es e pas tel como che ens inou a avoa. Nexo: conxunción modal. 

     C láus . S ub. Adverbial modal 

P oden aparecer tamén como parte de locucións conxuntivas ou con outros valores. 

Información elaborada a partir do manual Gramática práctica (Morfosintaxe) de C arme Hermida 
G ulías , S otelo B lanco, S antiago de C ompostela, 2004 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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TRATAMENTO DE CONTIDOS 
O tratamento integrado das linguas facilita a racionalización dos currículos en canto á 
materia impartida, a temporalización, a metodoloxía e a avaliación. Respondendo ao 
contexto legal LOMCE apuntado no apartado no que se recolle a base legal, os 
departamentos do ámbito lingüístico acordan tratar en común os seguintes contidos, 
chegando a acordos no reparto dos mesmos. Impartiranse nunha materia e reforzaranse no 
resto. Unha parte importante da explicación destes contidos correrá a cargo dos 
departamentos de castelán e galego, pois o nivel de competencia lingüística en inglés e 
francés do alumnado nos primeiros cursos non o fai posible. O departamento de Inglés 
comprométese na impartición de contidos TIC. Ámbolos dous, reforzarán os contidos aquí 
recollidos. 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CURRICULARES POR BLOQUES 

Bloque I. Comunicación oral. Escoitar e falar 

● Debates  (C as telán) 
● E xpos ic ións  orais  apoiadas  / ou non  en ferramentas  TIC . (G alego, vid. TIC ) 
● C ancións 
● R ecitados   
● C ontadas 
● Dramatizacións 
● E ntrevis tas   
● R adio* (preves e a pos ibilidade de realizar actividades  nes ta liña). 

Nes te bloque terase en conta que a S ala P ers eveira e o S alón de actos  s erán aulas  recurso 
para xerar dinámicas  que amplíen o es pazo-aula. 

Bloque II. Comunicación escrita. Ler e escribir 

● S ubliñado, es quemas , resumos  (G alego, TIC ) 
● Dicionarios . Definic ións  (G alego) 
● Tipoloxía textual non literaria 

○ Textos  expos itivos  (C as telán) 
○ Textos  ins trutivos  (C as telán) 
○ Textos  argumentativos  (C as telán) 
○ A carta (C as telán) 
○ O correo electrónico (G alego) 
○ Textos  xornalís ticos : notic ia, entrevis ta, reportaxe, artigo de opinión. Os  

textos  public itarios . (G alego) 
○ C urrículo e documentos  adminis trativos  (en 4º de E S O). (C as telán) 

http://www.linguagalega.org/outros /documentos /documentos .html 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.linguagalega.org/outros/documentos/documentos.html
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III. Funcionamento da lingua 

● P ropiedades  textuais  (C as telán) 
● P untuación (G alego) 
● A es trutura da palabra (terminoloxía) (C astelán) 
● A s intaxe (G alego, pero en 4º de E S O, repartiranse a es truturas  subordinadas  e 

complexas ). 

IV. Lingua e sociedade  

● Variedades  lingüís ticas   
○ (As  linguas  no mundo, as  linguas  na P eníns ula Ibérica: C as telán; a partir de 

2º de E S O, lus ofonía, G alego). 
○ R exis tros  e niveis  de lingua. (C as telán). 

● P rexuízos  (G alego) 
● C onciencia plurilingüe (traballo por proxectos  ao que poderían s umar outras  

materias , en concreto Xeografía e His toria por formar parte do ámbito 
s ociolingüís tico. E ngadimos  o enlace ao P roxecto R ianxo, pois  algunhas  das  
inic iativas  interdisc iplinares  recollidas  nes ta páxina, poderían ser orientativas ). 

http://proxectorianxo2016.blogs pot.com.es /p/vocabulario-topografico.html 

V. Educación literaria 

● Tipoloxía textual literaria (interpretación e creación) no que res pecta a: 
○ Lírica: (C as telán) 

■ Métrica e recurs os  es tilís ticos . 
■ Tipoloxía  

○ É pica: (G alego) 
■ C aracterís ticas  
■ Tipoloxía 
■ Diálogo 
■ Descric ión 

○ Dramática (C as telán) 
■ C aracterís ticas  

○ C ómic (favorecerase a interdisc iplinariedade con E ducación P lás tica e 
Vis ual) (G alego) 

■ C aracterís ticas  e códigos .  
○ R ecens ións  de lecturas  (que serán publicadas  no blog de biblioteca. 

Dentro das  lecturas  es collidas , potenciaras e o coñecemento dos  c lás icos  e da 
mitoloxía, realizando un itinerario lector que contemple es tas  opcións . 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://proxectorianxo2016.blogspot.com.es/p/vocabulario-topografico.html
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CONTIDOS TIC E DE INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA 
INFORMACIÓN 
Compre ter en conta que a actual potenciación da aprendizaxe por competencias, 
integradas nos elementos curriculares precisa dunha renovación na práctica docente e no 
proceso de ensino e aprendizaxe. O carácter transversal, dinámico e integral de dito 
proceso de ensino e aprendizaxe competencial require a abordaxe dos contidos TIC 
dende todas as materias de coñecemento e por parte das diversas instancias que 
conforman a comunidade educativa. 

Partindo da necesidade de que as TIC e o proceso de Alfabetización Informacional son 
necesarios na Investigación e Tratamento da Información, remitímonos ao PLAN TIC 
elaborado no curso 2016-17.  

Deste, recollemos aqueles conceptos básicos acordados que repercuten directamente no 
ámbito lingüístico: 

Curso intensivo na primeira semana de clase en 1º da ESO- Conceptos básicos:  

 

 Normas  bás icas  na organización da aula para coller e gardar os  ordenadores  do alumno 

 G ardar e organizar a información no ordenador 

 Aplicacións  dispoñibles  nos  equipos  abalar 

 Navegadores  e buscas  rápidas  en internet (favoritos , his torial. ..) 

 C reación e emprego do correo electrónico 

 

Materia de libre configuración en 1º da ESO na que se combinará ITI e oratoria- 
Contidos TIC / Plan lector: 

 

Alfabetización Informacional  

1.1. A biblioteca como espazo de acceso á información. Formación de usuarios : Normas  de uso. 

2.1. R ecursos  fís icos . S is temas  estandarizados  de organización da biblioteca. C DU 

2.2. P rocuras  no catálogo informatizado da biblioteca escolar. (R ecursos do blogue). 

 

Reparto e temporalización dos contidos de TIC (1º de ESO) da área de linguas, como 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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parte do CIL. 

 

MAT
E- 

RIA 

CONTIDO TIC RECURSOS 
TEMPORALI- 

ZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

I 

N 

G 

L 

É 

S 

Preparación da procura 
informativa. 

(Que información procuro. Claves 
de busca)         

Biblioteca, aula virtual, Con brillo de 
cometa (apartados 1, 1.1) 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ie
sportoson/aulavirtual2/mod/scorm/vi
ew.php?id=537 

Traballo das competencias, Ana Rial 
Aparicio e Manuel Rosales:  

http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_
ud1_01.html?orix=hab&tema=hab_ud
1_01.html 

Tarefa en grupos 

Setembro 

Necesidade dun plan de procura 
de información. Palabras clave e 
outras estratexias de procura. 
Motores de procura. 

 

Traballo das competencias, Ana Rial 
Aparicio e Manuel Rosales:  

http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_
ud1_01.html?orix=hab&tema=hab_ud
1_01.html 

Setembro 

Estratexias de procura eficaz 

Trucos Google 

Aula Virtual 

Dicionarios (reforzarase nas 
distintas materias de linguas ao 
longo do curso) 

Biblioteca, aula virtual, Con brillo de 
cometa (apartados 2, 2.1, 2.2) 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ie
sportoson/aulavirtual2/mod/scorm/vi
ew.php?id=537 

 

Traballo das competencias, Ana Rial 
Aparicio e Manuel Rosales:  

http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_
ud1_01.html?orix=hab&tema=hab_ud
1_01.html 

Prácticas guiadas 

Setembro / 
outubro 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud1_01.html?orix=hab&tema=hab_ud1_01.html
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud1_01.html?orix=hab&tema=hab_ud1_01.html
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud1_01.html?orix=hab&tema=hab_ud1_01.html
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud1_01.html?orix=hab&tema=hab_ud1_01.html
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud1_01.html?orix=hab&tema=hab_ud1_01.html
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud1_01.html?orix=hab&tema=hab_ud1_01.html
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud1_01.html?orix=hab&tema=hab_ud1_01.html
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud1_01.html?orix=hab&tema=hab_ud1_01.html
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud1_01.html?orix=hab&tema=hab_ud1_01.html
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Organización: gardar os 
marcadores.  

Reelaboración da información.  

(A reelaboración da información 
debe aplicarse nos traballos 
escritos, exposicións, proxectos 
de ITI…; polo tanto, en todas as 
materias) 

Biblioteca, aula virtual, Con brillo de 
cometa (apartado 2.3): 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ie
sportoson/aulavirtual2/mod/scorm/vi
ew.php?id=537 

 

Tarefa en grupos 

Outubro 

Necesidades informativas, fontes 
de información e procesos de 
procura, valoración e selección 
de información. 

         

Biblioteca, aula virtual, Con brillo de 
cometa (apartados 1, 1.2): 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ie
sportoson/aulavirtual2/mod/scorm/vi
ew.php?id=537 

Materiais adaptados de Gloria 
Durban aportado por BE:  

 http://www.bibliotecaescolar.i
nfo/AC TIVITATS /unidade2/po
rtadaindex.htm 

 

 http://www.bibliotecaescolar.i
nfo/AC TIVITATS /unidade4/po
rtadaindex.htm 

 

Tarefa en grupos : as  fichas de G lória 
Dúrban do enlace anterior, permiten a 
práctica colaborativa. 

Outubro 

C  

A 

S  

T 

E  

L 

Á 

P resentación dos  traballos  
escritos 

Aula virtual: departamento de lingua 
galega, ferramentas de aprendizaxe e 
comunicación 

https ://www.edu.xunta.gal/centros/ie
sportoson/aulavirtual2/course/view.p
hp? id=70 

Outubro 

C itas  e referencias  bibliográficas 

 

B iblioteca, aula virtual, Con brillo de 
cometa: (apartado 4.3.): 

https ://www.edu.xunta.gal/centros/ie

S etembro, 
outrubro 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/unidade2/portadaindex.htm
http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/unidade2/portadaindex.htm
http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/unidade2/portadaindex.htm
http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/unidade4/portadaindex.htm
http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/unidade4/portadaindex.htm
http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/unidade4/portadaindex.htm
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/course/view.php?id=70
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/course/view.php?id=70
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/course/view.php?id=70
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
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N sportoson/aulavirtual2/mod/scorm/vi
ew.php?id=537 

 

Material do IES Poeta Añón: 

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/bl
og/files/IESPoetaAnhon_citasbibliogr
af.pdf 

 

Blog da biblioteca: normas APA 

Uso legal de internet. Dereitos de 
autoría 

 

Biblioteca, aula virtual, Con brillo de 
cometa: (apartado 4., 4.1 e 4.2.) 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ie
sportoson/aulavirtual2/mod/scorm/vi
ew.php?id=537 

Blog da biblioteca: Empregando 
imaxes, Titorial do CEIP Friáns -Teis. 

Materiais adaptados de Gloria 
Durban aportado por BE: 

http://www.bibliotecaescolar.info/AC
TIVITATS/unidade5/portadaindex.htm 

 

Setembro 

Bibliografía e Webgrafía 

Con brillo de cometa: punto 4.3 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ie
sportoson/aulavirtual2/mod/scorm/pl
ayer.php?a=5&scoid=261&currentorg
=eXe_de_cometa52406c1c204616b6
ed2&mode=&attempt=1 

Outubro 

G 

A 

L 

E 

G 

O esquema e o resumo 

O esquema:  

 Aula virtual: departamento de 
lingua galega, ferramentas  de 
aprendizaxe e comunicación 
(apartado 1) 
https ://www.edu.xunta.gal/ce
ntros/iesportoson/aulavirtual2

S etembro  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/IESPoetaAnhon_citasbibliograf.pdf
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/IESPoetaAnhon_citasbibliograf.pdf
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/IESPoetaAnhon_citasbibliograf.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=537
http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/unidade5/portadaindex.htm
http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/unidade5/portadaindex.htm
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/player.php?a=5&scoid=261&currentorg=eXe_de_cometa52406c1c204616b6ed2&mode=&attempt=1
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/player.php?a=5&scoid=261&currentorg=eXe_de_cometa52406c1c204616b6ed2&mode=&attempt=1
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/player.php?a=5&scoid=261&currentorg=eXe_de_cometa52406c1c204616b6ed2&mode=&attempt=1
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/player.php?a=5&scoid=261&currentorg=eXe_de_cometa52406c1c204616b6ed2&mode=&attempt=1
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/mod/scorm/player.php?a=5&scoid=261&currentorg=eXe_de_cometa52406c1c204616b6ed2&mode=&attempt=1
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/course/view.php?id=70
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/course/view.php?id=70
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O /course/view.php?id=70 

 Traballo das  competencias , 
Ana R ial Aparicio e Manuel 
R osales :http://cotovia.org/pro
xecto/hab/hab_ud2_06.html?
orix=hab&tema=hab_ud2_06.
html 

O resumo. Traballo das  
competencias , Ana R ial Aparicio e 
Manuel R osales: 

http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_
ud2_01.html? orix=hab&tema=hab_ud
2_01.html 

 

R eelaboración da información: 
exposicións  orais  apoiadas  en 
presentacións 

O contido da presentación. Aula 
virtual: departamento de 

lingua galega, ferramentas  de 
aprendizaxe e comunicación 
(apartado 3) 

https ://www.edu.xunta.gal/centros/ie
sportoson/aulavirtual2/course/view.p
hp? id=70 

C onsellos  para a preparación da 
exposición oral.  Traballo das  
competencias , Ana R ial Aparicio e 
Manuel R osales: 

http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_
ud2_06.html? orix=hab&tema=hab_ud
2_06.html 

 

Tarefas  con presentacións  de G oogle 

R úbrica 

S etembro 

E mprego dos  correctores  para 
revisar os  textos. 

Tarefas  baseadas  na utilización do 
corrector en liña Ortogal e s is temas  
de revis ión dos  procesadores  de 
texto. 

S etembro/ 
outubro 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud2_06.html?orix=hab&tema=hab_ud2_06.html
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud2_06.html?orix=hab&tema=hab_ud2_06.html
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud2_06.html?orix=hab&tema=hab_ud2_06.html
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud2_06.html?orix=hab&tema=hab_ud2_06.html
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud2_06.html?orix=hab&tema=hab_ud2_06.html
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud2_01.html?orix=hab&tema=hab_ud2_01.html
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud2_01.html?orix=hab&tema=hab_ud2_01.html
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud2_01.html?orix=hab&tema=hab_ud2_01.html
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/course/view.php?id=70
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/course/view.php?id=70
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/aulavirtual2/course/view.php?id=70
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud2_06.html?orix=hab&tema=hab_ud2_06.html
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud2_06.html?orix=hab&tema=hab_ud2_06.html
http://cotovia.org/proxecto/hab/hab_ud2_06.html?orix=hab&tema=hab_ud2_06.html
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http://etikeles.blogaliza.org/ 

 

Utilización de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias. 

Tarefas aplicadas á utilización dos 
recursos aportados no blog da 
biblioteca:  

Dicionario da RAG 

Outros dicionarios: GalNet, Ir Indo, 
Digalego, dicionario de sinónimos, 
RILG, TILG. Para a lusofonía. 
Priberam e Estraviz. 

Glosarios específicos por materias: 
http://www.usc.es/gl/servizos/snl/ter
minoloxia/biblio-term.html 

Dicionario do imaxinario: 

http://www.galiciaencantada.com/co
ntenido.asp?cat=50 

 

Outubro 

(introdución, 
desenvolve- 

mento ao 
longo do 
curso) 

P 

L 

Á 

S 

T 

I 

C 

A 

Tratamento e edición de imaxes. 

Procesador de imáxenes Gimp 

  

Procesador de textos 

  

Stop motion studio 

 

setembro/ 
outubro 

Estándares comúns de Alfabetización Informacional e Competencia Dixital que se deben 
reforzar dende todas as materias ao longo do curso (vid. Plan TIC). 

 

AVALIACIÓN 

O plan de avaliación incluirá: 

•  Valoración do curso: obxectivos acadados, desviacións do proxecto e aspectos a 
mellorar para o curso seguinte. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://etikeles.blogaliza.org/
http://www.usc.es/gl/servizos/snl/terminoloxia/biblio-term.html
http://www.usc.es/gl/servizos/snl/terminoloxia/biblio-term.html
http://www.galiciaencantada.com/contenido.asp?cat=50
http://www.galiciaencantada.com/contenido.asp?cat=50
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Procedementos:  

● O: obs ervación do alumno/a en c las e 
● AE O: actividades  de expres ión oral (expos ic ións  orais , debates  e coloquios , 

presentacións , dramatizacións , lecturas  expres ivas , probas  orais  s obre libros  de 
lectura, proba escrita con cues tións  ou creación de textos  expos itivos  a partir da 
oralidade, etc .).* 

● AE E : cons is tirán na elaboración de textos  literarios   e non literarios  (vid. contidos )  
● P E : exames 
● P L: proba de lectura 

Instrumentos de avaliación: 

● R C L: rexis tro cualitativo (valora a calidade das  producións ; aplicaras e 
principalmente para os  procedementos  O, AE O e as  de AE E  –non incluídas  nos  
exames  de avaliación-. A calidade das  producións  valoraras e, nalgúns  dos  cas os , a 
través  de rúbricas  que poderán ser comúns  aos  dis tintos  departamentos  
lingüís iticos  e que, nes tes  cas os , se recollerán na aula virtual, no apartado de 
Ferramentas  comúns  de aprendizaxe). 

● R C T: rexis tro cuantitativo (valora numericamente; aplicaras e a probas  es critas  tipo 
exames , traballos  e probas  de lectura escritas ). 

● AA e C OA: autoavaliación e coavaliación (en xeral es tarán presentes  como 
metodoloxías  didácticas  para a avaliación de todos  os  es tándares . P rocurarase a 
incentivación des te ins trumento entre o alumando, cunha actitude crítica e 
res pectuos a, de cara á corrección e superación das  dificultades ). 

Avaliación dos  proxectos interdisciplinares a partir de: 

● Os  datos  anteriores . /  E nquis as  ao alumnado.  
● A recollida de datos  -mediante enquis a ou cues tionario breve- da reflexión do 

profesorado con res pecto a: 
○  as  actividades  desenvolvidas , data e duración. 
○ as  dificultades  experimentadas  para levar a cabo as  actividades . 
○ a valoración dos  obxectivos  acadados  e da experiencia en relación ós  

métodos  tradic ionais  de ens ino. 
○ pos ibles  actuacións  de mellora con vis tas  a futuras  implementacións . 

Avaliación dos  programas  de seccións  bilingües  a partir dunha rúbrica que recolla: 

○ as  actividades  des envolvidas , data e duración. 
○ as  dificultades  experimentadas  para levar a cabo as  actividades . 
○ a valoración dos  obxectivos  acadados  e da experiencia en relación ós  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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métodos tradicionais de ensino. 
○ pos ibles  actuacións  de mellora con vis tas  a futuras  implementacións . 
○ a comparativa de res ultados  académicos na materia de inglés  s egundo os  

res ultados  nos  grupos  afectados . 
○ a anális e de res ultados  grupo, é dic ir avaliar s e as  s eccións  crean unha 

inequidade educativa 

 

   

  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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PLAN ANUAL DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
 

1. INTRODUCIÓN 
 

 Este documento é a concreción anual do plan xeral de atención á diversidade para 
dar resposta educativa ás necesidades da totalidade do alumnado do centro durante o 
curso 2019/2020, tendo en conta as medidas establecidas no Decreto 229/2011, do 7 de 
decembro, que regula a atención á diversidade do  alumnado. 

 Entendemos por diversidade as diferenzas que presenta o alumnado ante as 
aprendizaxes escolares, diferenzas en canto a: aptitudes, intereses, motivacións, 
capacidades, ritmos de maduración, estilos de aprendizaxe, experiencias e coñecementos 
previos, entornos sociais e culturais, etc.  

 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 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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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.  

 

2. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES 
 

Os momentos e procedementos de detección de necesidades ao  longo do curso 
son os seguintes:  

 

● Inic io de curs o: unha vez que se ten información do alumnado (do centro ads crito, 
do de procedencia ou do curso pas ado), procédes e a identificar a neces idade e pór 
en marcha a actuación pertinente para atendela.   

● Na avaliación inic ial, a comezos  de curso. P ermite previr e detectar problemas  nas 
dis tintas  variables  que interveñen no proceso de aprendizaxe do alumno: 
competencia curricular, es tilo de aprendizaxe, caracterís ticas  pers oais  ou 
c ircuns tancias  escolares , s ociais  ou familiares  que poidan incidir no 
desenvolvemento es colar e que permitan es tablecer medidas  de intervención 
oportunas . C ando a información dis poñible s obre etapas  educativas  anteriores  non 
s exa sufic iente, será neces ario aplicar (fundamentalmente a través  de actividades  
na titoría) ins trumentos  de recollida de información que poden s er facilitados  dende 
o departamento de orientación, s obre aspectos  pers oais , familiares , motivacionales , 
interes es , habilidades , datos  académicos...,  dos  alumnos  que s e es colarizan por 
primeira vez no centro. Tamén poderá recoller información o titor a través  da 
entrevis ta coa familia e dos  informes  do alumno s olic itados  ao centro de 
procedencia a través  da Dirección. As í mes mo, os  Departamentos  Didácticos  
elaborarán e aplicarán ins trumentos  de avaliación que determinen a competencia 
curricular dos  alumnos  nas  dis tintas  áreas , coa fin de adaptar as  P rogramacións  
C urriculares . 

● Nas  xuntas  de avaliación trimes trais . 
● Ao finalizar cada curs o avaliaras e o proces o educativo de cada alumno e de cada 

alumna. 
● E n momentos  puntuais  ao longo do curso, s egundo as  neces idades  detectadas . 

 

R especto ao alumnado, nes te curso detéctans e as  s eguintes  neces idades  es pecíficas  de 
apoio educativo: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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● P res entar neces idades  educativas  especiais  (NE E ): discapacidade intelectual, 
motórica, s ensorial, tras tornos  do des envolvemento (TE A- As perger) e tras tornos  
graves  de conduta. 

● P res entar dificultades  es pecíficas  de aprendizaxe, altas  capacidades  intelectuais , 
incorporación tardía ao s is tema educativo, condicións  pers oais  e de his toria es colar 
e TDAH. 

 

E n relación ás  neces idades  do centro: 

● C ontar cos  recurs os  humanos  necesarios  para poder proporcionar atención 
educativa acorde ás  neces idades  do alumnado, en es pecial ao alumnado 
procedente do es tranxeiro. 

 

R especto aos  pais , nais , titores  legais  do alumnado: 

● Neces idade de supervis ión dos  hábitos  de es tudo e organización. 
● Implicación dos  pais /nais  para partic ipar nas  actividades  organizadas  polo centro: 

reunións , charlas , es cola de pais  e nais , etc . 

 

Unha vez identificadas  as  neces idades  es pecíficas  do alumnado, é preciso aplicar as  
medidas  de atención á divers idade  para ofrecerlle unha res pos ta  educativa pers oal e 
adaptada a cada un dos  alumnos  que s e es colarizan nos  diferentes  grupos . Hai que aplicar 
as  medidas  que compensen as  diferenzas  individuais  de todas  as  alumnas  e alumnos , no 
marco dos  principios  de normalización e inclus ión e desde a cons ideración da divers idade 
como un elemento enriquecedor para o conxunto da sociedade.   

 

3. OB XE C TIVOS  
 

● Aceptar e valorar as  diferenzas  do alumnado como un feito de enriquecemento da 
comunidade educativa. 

● P rocurar que todo o alumnado, sen dis tinción, acade o grao máximo das  s úas  
capacidades , do s eu des envolvemento pers oal, s ocial e emocional, as í como das  
competencias  bás icas  e dos  obxectivos  educativos  es tablecidos  en xeral en cada 
unha das  etapas  que s e imparten no centro. 

● Deseñar, planificar e des envolver medidas  eficaces  de tipo organizativo e curricular, 
que dean res pos ta ás  caracterís ticas  e neces idades  do alumnado. 

● P otenciar a coordinación das  liñas  de actuación do profesorado que interveña no 
proces o educativo de cada alumno/a . 
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● Fomentar a titoría e a orientación como ins trumentos  para a prevención, detección e 
atención do alumnado con neces idade es pecífica de apoio educativo. 

● P roporcionar e facilitar ás  xefaturas  dos  departamentos  didácticos  a información 
necesaria para incorporar nas  programacións  e para coordinar entre o profes orado 
de propio departamento as  diferentes  medidas  de atención á divers idade co 
alumnado que o precis a.  

● E s tablecer os  mecanis mos  oportunos  para garantir unha adecuada coordinación 
entre os  diferentes  profes ionais  implicados  na atención á divers idade: titores /as , 
profesorado, familias  e s ervizos  externos  ao centro. 

● Valorar a importancia da convivencia e crear un ambiente de traballo no que o apoio 
mutuo axude a mellorar o desenvolvemento persoal, s ocial e cognitivo do 
alumnado. 

● C rear un c lima de cooperación entre o centro e as  familias , para favorecer o 
desenvolvemento do alumnado. 

 

 

4. DE S C R IC IÓN DAS  AC TUAC IÓNS , ME DIDAS  E /OU P R OG R AMAS  
P AR A A ATE NC IÓN Á DIVE R S IDADE  

 

  A pos ta en marcha de actuacións , medidas  e programas  para atender as  
neces idades  educativas  do alumnado requiren que, ademais  de ter en conta as  
es tablecidas  no marco legal da atención á divers idade, s e teñan en conta outras  liñas  de 
actuación como s on as  propos tas  da adminis tración, as  propos tas  doutras  ins titucións  e a 
s úa contextualización no propio centro.  

  E n canto ás  propos tas  e pautas   da adminis tración educativa en colaboración con 
outras  ins titucións , hai protocolos  e publicacións  que ofrecen pautas  de actuación 
res pecto ás  medidas  de atención á divers idade. A continuación reseñanse os  s eguintes  
protocolos  da consellería e outras  orientacións : 

 

1. P rotocolo de cons enso s obre TDAH na infancia e na adoles cencia nos  ámbitos  
educativo e s anitario. P ara contribuír á mellora da atención e á redución das  
dificultades  que es te tras torno ocas iona a C ons ellería ten publicado un protocolo 
decons ens o s obre TDAH na infancia e na adoles cencia, nos  ámbitos  educativo e 
s anitario, no s eguinte enlace: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/12908. Nes te 
documento des tácans e os  anexos  do punto 8 de Orientacións  xerais  para a 
P revención e a intervención ps icoeducativa des te protocolo. E s pecialmente o 8.1.1 
(P revención e intervención na organización do centro educativo) e o 8.1.2. 
(P revención e intervención dentro da aula), xa que son o referente  para as  
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programacións dos departamentos didácticos no apartado de medidas de atención 
á diversidade. 

2. Protocolo de tratamento educativo do alumnado con trastorno do espectro autista 
(TEA):  http://www.edu.xunta.gal/portal/node/18477 Neste documento hai que 
destacar os puntos 4 sobre tratemamento educativo do alumnado con TEA e o 
punto 5 sobre a súa avaliación. 

3. Protocolo para a atención educativa de altas capacidades:  
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/12908 

4. Protocolo para a atención educativa do alumnado cona síndrome de Down e/ou con 
discapacidade intelectual: https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/24710  

5. Protocolo para a atención educativa para o alumnado con discapacidade auditiva  
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/27064 

6. Protocolo para a prevención e control do absentismo escolar en Galicia: 
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/11632 

7. No enlace http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal están publicados os 
seguintes protocolos: 

a. Protocolo educativo para a prevención, detección e tratamento do acoso 
escolar e ciberacoso. 

b. Protocolo de prevención, detección e intervención do risco suicida no 
ámbito escolar.  

c. Protocolo de identidade de xénero.  
d. Protocolo de atención domiciliaria e enfermidade crónica. Adenda de 

diabetes. 
e. Protocolo de urxencias sanitarias. 
f. Protocolo de protección de datos.  
g. Coordinación fronte á violencia de xénero en Galicia en: 

https://drive.google.com/file/d/1idfFpNyfFWne1lfvSAQvG_lKm3B71EL1/view 
8. Ademais teranse en conta as seguintes orientacións e respostas educativas, 

publicadas pola consellería: 
a. Discapacidade intelectual: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3644 
b. Trastornos xeneralizados do desenvolvemento: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3655 
c. Sobredotación intelectual:  http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3700  

/http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/libros/sobredotacion.pdf 
d. Dificultades específicas do aprendizaxe: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3656 
e. Discapacidade visual: 

http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/libros/discapacidade_visual.pdf 
f. Alumnado con problemas de conduta: 

http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/libros/conducta.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
mailto:ies.porto.son@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/18477
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/12908
https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/24710
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/27064
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/11632
http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal
https://drive.google.com/file/d/1idfFpNyfFWne1lfvSAQvG_lKm3B71EL1/view
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3644
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3655
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3700
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/libros/sobredotacion.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3656
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/libros/discapacidade_visual.pdf
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/libros/conducta.pdf


 

 

 

IES de Porto do Son, As Laxes, 18 - Porto do Son, 15970, A Coruña 
ies.porto.son@edu.xunta.es | Tfno. 881866707 | www.ieson.gal 

_____________________________________________________________________ 

249 

g. Discapacidade motora: 
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/libros/motora.pdf 

h. Atención educativa hospitalaria e domiciliaira: 
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/Atencion_hospit.pdf 

9. Será tamén un referente a seguinte documentación publicada pola Consellería 
sobre:  

a. O procedemento corrector para as condutas contrarias ás normas de 
convivencia: http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal 

b. I Plan de actuación para a igualdade nos centros educativos de Galicia 
2016-2020: http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal 

 As medidas de atención á diversidade que se recollen no Decreto 229/2011, no Decreto 
86/2015 e nas Resolucións anuais pola que se ditan instrucións para o seu 
desenvolvemento,  clasifícanse en ordinarias e extraordinarias. Priorízanse as ordinarias e 
despois  valorase se é necesario aplicar as extraordinarias. 

  

4.1. Medidas ordinarias. 
 

 Son todas aquelas que facilitan a adecuación do currículo prescritivo, sen alteración 
significativa dos seus obxectivos, contidos e criterios de avaliación, ao contexto 
sociocultural do centro. 

 A finalidade destas medidas é dar resposta ás diferenzas en competencia curricular, 
motivación, intereses, relación social, estratexias, estilos e ritmos de aprendizaxes para 
facilitar a consecución dos obxectivos e competencias establecidas nas distintas etapas. 

 As medidas que estanse a desenvolver neste curso son: 

 

4.1.1.Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e 
da organización e xestión da aula ás características do alumnado. 

Os agrupamentos, a confección de grupos e horarios estableceranse de acordo cos 
principios: normalización e inclusión, equidade, igualdade de oportunidades e non 
discriminación, flexibilidade, interculturalidade e promoción da convivencia. Tense en conta 
as necesidades específicas do alumnado como é o caso do alumnado con discapacidade 
visual ou motórica que está escolarizado no IES. 

 

No que respecta aos espazos, priorizaranse as seguintes actuacións:  
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● Ter en conta as  neces idades  es pecíficas  do alumnado como é o cas o do alumnado 
con dis capacidade vis ual ou motórica que es tá es colarizado no IE S . 

● C rear ambientes  acolledores , es timulantes , cómodos  e pers onalizados . 
● Facilitar a organización flexible da aula. 
● Facilitar o acces o do alumnado aos  des dobres , ao departamento de orientación, á 

biblioteca do centro, ao ximnas io, aos  laboratorios ,  as  zonas  comúns , etc . 

 

4.1.2. Adecuación das  programacións  didácticas  ao contorno e ao alumnado. 
 Ao principio de curs o, os  xefes  dos  departamentos  concretarán nas  
correspondentes  programacións  didácticas  os  elementos  es tablecidos  s egundo a 
normativa vixente. 

 As i mes mo, cada profes or/a, unha vez feita unha avaliación inic ial do grupo, 
adaptará a programación didáctica do s eu departamento a cada grupo de alumnado en 
particular, podendo modificar os  s eguintes  as pectos : 

 Obxectivos e contidos: 
● Adecuar os obxectivos ás peculiaridades do alumnado do grupo. 
● Precisar cales son os obxectivos e contidos mínimos de cada unidade didáctica. 
● Seleccionar e priorizar aqueles contidos que sexan funcionais para o alumnado e que 

lle permitan aprender por si mesmo. 
● Establecer secuencia de contidos que aseguren aprendizaxes básicos para todos e 

coñecementos de maior complexidade para algúns. 
  

 Metodoloxía: 
 Como punto de partida é necesario crear un clima positivo de respecto, confianza e 
esixencia tanto entre o profesorado e o alumnado como entre o alumnado. Para conseguir 
este propósito, o profesorado poderá establecer diferentes tipos de agrupamentos dentro 
da aula para atender á diversidade: 

● Traballo en pequeno grupo para favorecer a relación entre o alumnado, a cooperación e 
a colaboración. A través desta proposta de traballo buscarase aproveitar as habilidades 
de cada un para o traballo en común. 

● Titorización nalgunhas actividades por un compañeiro/a da aula (aprendizaxe entre 
iguais). 

● Aprendizaxe por proxectos. 
● Traballo individualizado profesorado/alumnado cando se entenda que é necesario para 

a continuación do proceso de aprendizaxe. 

 

 Actividades: 
● Diversidade de actividades. 
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● Actividades  s ecuenciadas  s egundo a súa dificultade. 
● E xis tencia de actividades  de libre elección. 
● De reforzo (para todo o grupo como repas o ou para alumnado con dificultades  de 

aprendizaxe). 
● De ampliación (para alumnado avantaxado). 

  

 Avaliación: 
 Poñer a avaliación ao servicio do proceso de aprendizaxe. 

 Fomentar a autoavaliación. 

 Realizar unha avaliación inicial ao comezo do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 Seleccionar técnicas e instrumentos de avaliación múltiples e variados na súa 
tipoloxía. 

 Diversidade nos elementos de cualificación: nota das probas, dos exames de 
trimestre, traballos de aula, actitude, comportamento, asistencia, etc. 

 Adecuar os tempos e os instrumentos de avaliación ás necesidades específicas do 
alumnado. 

 

4.1.3. A acción titorial e a orientación. 
➔ C ons is te en: que a acción titorial é unha actividade inherente á función do profes or  que 

pretende coñecer a cada alumno/a, identificar as  dificultades  que poidan exis tir no s eu 
proces o de aprendizaxe, cons iderar o tipo de atención que o centro pode dis poñer para a 
s úa atención. A orientación inclúese na actividade educativa como un proces o de axuda e 
as es oramento que pretende satis facer as  neces idades  que poidan derivars e dos  seus  
planos  es pecíficos  de actuación. O departamento de orientación ofrecerá asesoramento e 
axuda necesaria  na toma de decis ións  e na elección da optatividade como unha  vía de 
atención á heteroxeneidade de alumnos  permitindo es coller entre diferentes  alternativas  
que mellor res ponden as  s úas  capacidades , neces idades , intereses  e motivacións . 

➔ P ara quen: todo o alumnado. 

➔ R espons able: todo o equipo de profes ores , coordinado polo titor/a do grupo e co apoio 
do departamento de orientación. 

➔ Temporalización: durante todo o curso es colar, a través  dos  obxectivos  e programas  
recollidos  no plan de acción titorial. Facilítas e es ta tarefa a través  das  reunións  semanais  
fixadas  semanalmente cos  titores  por niveis  coa Xefa do departamento de Orientación. 

 

4.1.4. Aulas  de atención educativa e convivencia e medidas  e actuacións  des tinadas  á 
mellora da convivencia. 
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➔ C ons is te en: s er unha medida que favorece a mellora da convivencia no centro educativo. 

➔ P ara quen: alumnado que teña unha conduta dis ruptiva e que es tea impedindo o normal 
desenvolvemento do traballo do s eu grupo-clase. Derivaras e a dita aula con actividades  e 
tarefas  para realizar durante a s úa permanencia nela. C orrespóndelle ao profes orado que 
remita o alumnado a es ta aula es tablecer ditas  tarefas , corrixilas  e avalialas . 

➔ R espons able: para atender es ta aula, a xefatura de es tudos  es tablecerá gardas  
es pecíficas  nas  que cons iderará a todo o profes orado do centro. S iguese o protocolo de 
actuación, recollido nas  NOFC . 

➔ Temporalización: durante todo o curso es colar. 

 

4.1.5. Desdobramentos  de grupos . 
➔ C ons is te en: desdobrar un grupo numeros o para pres tar unha atención individualizada ao 

alumnado.  E s te ano hai des dobras   na materia de francés  para traballar a expres ión oral 
ou en B ioloxía para facilitar as  prácticas  no laboratorio. 

➔ P ara quen: grupos  onde o número total de alumnos  supere os  20 e haxa dispoñibilidade 
horaria do profesorado. 

➔ Temporalización: durante todo o curso es colar. 

 

4.1.6. R eforzo educativo e apoio do profes orado con dispoñibilidade horaria. 
➔ C ons is te en: atender as  dificultades  do alumnado xurdidas  nun momento do proces o 

educativo, e que a través  de modificacións  nos  elementos  non pres critivos  do currículo, o 
alumnado pode seguir o proces o ordinario de ens ino-aprendizaxe. 

➔ No reforzo educativo pódense aplicar distintas  es tratexias  s us ceptibles  de verificación 
s egundo as  c ircuns tancias : 

a) E s tablecer metodoloxías  e niveis  de axuda divers os . 

b) P ropor actividades  de aprendizaxe variadas , graduadas  e funcionais . 

c ) P rever adaptacións  no material didáctico. 

d) P res entar formas  de avaliación axeitadas. 

e) Acelerar ou decelerar o ritmo de introdución de contidos . 

f) Organizar e secuenciar contidos  de forma dis tinta. 

g) P riorizar núcleos  de contidos ,  afondar e ampliar. 

h) Organizar e agrupar favorecendo a cons ecución de obxectivos  e contidos  dis tintos 
a través  de tarefas  que propic ien a interacción. 
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➔ C aracterís ticas  principais  das  medidas  de reforzo educativo: 

a) Afecta a elementos  non pres criptivos  do currículo: Metodoloxía (cando e como ens inar e 
avaliar), s ecuencia de contidos , actividades  de ens ino-aprendizaxe e de avaliación, 
organización da aula, agrupamentos ,etc .  

b) Non neces ita autorización para ser levado a cabo. 

c) E laborado polo profes or/a de área, co coñecemento do titor/a. E s te comunicarallo ó 
E quipo Directivo e á familia do alumno. 

d) Desenvolverans e no contexto escolar ordinario, polo profesor de área, coa pos ible 
colaboración de outros  profes ionais . 

e) R eflectirase no expediente académico do alumno, farase cons tar no informe ás  familias . 

f) A C ons tancia do reforzo e a s úa utilidade, s erá requis ito para a partic ipación do alumno 
nun P MAR . 

➔ P ara quen: alumno/a con dificultades  para s eguir o proceso ordinario do grupo-clas e.  
➔ R espons able: o propio profes orado da materia ou profes orado dese ámbito con 

dis poñibilidade horaria para ofrecer es e reforzo dentro ou fóra da aula. E s te s egundo 
profesor da materia, traballa co alumnado con dificultades  es pecíficas , ofrecéndolle 
atención individualizada, orientacións  e novas  es tratexias  e recurs os . E s te curso temos  un 
alumno con neces idades  específicas  de apoio educativo que nas  materias  de Inglés , 
educación fís ica e Tecnoloxía tamén recibe reforzo por parte dun profes orado dos 
res pectivos  departamentos . 

➔ Temporalización: dependerá das  neces idades  de apoio que requira o alumnado que sexa 
obxecto des ta medida.  

 

4.1.7. P rograma de enriquecemento curricular. 
➔ C ons is te en: realizar axus tes  individualizados  co alumnado que supera o ritmo e os  

contidos  do programa de c lase, propoñendo actividades  máis  complexas , modificando 
outros  elementos  do proceso como: a metodoloxía, os  procedementos  de avaliación ou a 
temporalización. 

➔ P ara quen: alumnado que ten un nivel de competencia curricular s uperior ao s eu grupo de 
referencia. E s te curs o temos  alumnado diagnos ticado de altas  capacidade e poderían 
s eguir de forma puntual algún des tes  programas . 

➔ R espons able: Aplicarase dentro da aula polo profes or/a de cada materia. 

➔ Temporalización: Dependerá das  neces idades  de apoio que requira o alumnado que sexa 
obxecto des ta medida e da dis poñibilidade do profesorado da materia. 
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4.1.8. Programa de reforzo nas áreas instrumentais básicas. 
➔ C ons is te en: medida organizativa de atención á divers idade cuxa finalidade é a atención 

pers onalizada para lograr o grao de dominio s ufic iente nas  técnicas  ins trumentais  de 
base.  

➔ P ara quen: dirixida ao alumnado da E S O que poida es tar nalgunha das  s eguintes  
condicións : 

◆ Alumnos /as  con Adaptación C urricular S ignificativa. 

◆ Alumnado que chegue á E S O por promoción automática (que xa repetira na E .P . e 
que promocione con moitas  áreas  s us pens as  de primaria). 

◆ Alumnado que obteña uns  resultados  moi baixos  nas  probas  de avaliación inic ial de 
comezos  de curso, completando dita información cos  informes  dos  centros  
adscritos . 

◆ Alumnado que es tea repetindo 1º E S O e s e cons idere que es ta medida pode 
atender as  súas  neces idades . 

◆ Alumnado que promociona a 2º E S O s en ter s uperado todas  ou algunha das  
materias  ins trumentais , e s e cons idere que é a mellor opción para dar respos ta ás  
s úas  neces idades . 

◆ Alumnado que es tea repetindo 2º E S O e s exa a mellor respos ta ás  s úas  
neces idades . 

 

O alumnado que curse os  programas  de reforzo de áreas  ins trumentais  bás icas  poderá 
quedar exento de curs ar a materia de segunda lingua es tranxeira. E s te curso desenvólvese 
es ta medida con alumnos  que cumpren algúns  dos  requis iots  anteriores  e que teñen 
dis lexia, tras torno es pecífico do linguaxe (TE L), TE A. 

➔ R espons able: corres póndelle preferentemente ao profes orado dos  departamentos  de 
linguas  o rerforzo nas  linguas   e a impartic ión da área de Matemáticas , preferentemente, 
ao profes orado dos  departamentos  de Matemáticas , F ís ica e Química, B ioloxía e Xeoloxía 
e Tecnoloxía. 

➔ Temporalización: durante todo o curso es colar. 

 

4.1.9. P rogramas  de recuperación de materias  pendentes . 
➔ C ons is te en: elaborar de programas  para recuperación das  materias  pendentes  da E S O e 

de 2º de B acharelato. 

➔ P ara quen: diríxes e a todo o alumnado que promocionou a 2º, 3º e 4º E S O e a 2º de 
B acharelato con materias  pendentes .  
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➔ R espons able: será elaborado polo departamento da materia correspondente. É  o/a 
profesor/a que imparte a materia, o responsable do seguimento de cada alumno/a na 
realización das  tarefas  propos tas  polo departamento didáctico e tamén, o res ponsable de 
comunicarllo ao profes or titor/a para facerllo chegar ás  familias . 

➔ Temporalización: durante todo o curso es colar. 

 

4.1.10. P rograma de habilidades  sociais . 
➔ C ons is te en: fac ilitar ao alumnado un repertorio amplo de habilidades  ins trumentais , 

cognitivas  e de control emocional que poidan us ar para mellorar a calidade das  s úas  
relacións  sociais  e, máis  concretamente, para resolver ou prever problemas  ou 
dificultades  nas  súas  relacións  cos  demais . 

➔ P ara quen: todo o alumnado da E S O. 

➔ R espons able: os  titores /as  da E S O, na hora de titoría. P rograma que deberá recoller o 
P lan de Acción Titorial. Na aula de convivencia hai un “P rograma de habilidades  sociais ”  
para o alumnado remitido reiteradamente á aula de atención educativa e convivencia” 

➔ Temporalización: durante o curs o es colar. 

 

4.2. Medidas  extraordinarias .  
S on aquelas  dirixidas  a dar respos ta ás  neces idades  educativas  do alumnado que requiren 
modificacións  s ignificativas  do currículo. 

Hai que ter en conta dous  as pectos  para a aplicación des tas  medidas : 

1. Aplicaranse unha vez esgotadas  as  medidas  ordinarias  ou por res ultaren es tas  
ins ufic ientes . 

2. É  necesario a autorización: dirección do centro, do s ervizo de ins pección educativa, 
da xefatura territorial e, s e é o cas o, informe xus tificativo do departamento de 
orientación. 

 

4.2.1. P rogramas  de mellora da aprendizaxe e do rendemento (P MAR ) 
➔ C ons is te en: fac ilitar que os  alumnos  e alumnas , mediante unha metodoloxía específica e 

unha organización de contidos  e materias  do currículo dferente á es tablecida con carácter 
xeral, alcancen as  competencias  do primeiro c ic lo de educación s ecundaria obrigatoria, e 
que poidan curs ar o cuarto curs o pola vía ordinaria e obter o título de G raduado en 
E ducación S ecundaria Obrigatoria. 
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➔ P ara quen: Alumnado que pres ente dificultades  relevantes  de aprendizaxe (non imputable 
a falta de es tudo ou es forzo) e s e atope en algunha des tas  s ituacións  E s te curs o comezou 
a des envolverse un P MAR  de dous  anos : 2º e 3º de E S O. 

E s te alumnado cumpre es tas  condicións : 

◆ Ter cursado o primeiro curs o de E ducación S ecundaria Obrigatoria e non es tar en 
condicións  de promocionar ao segundo curso e que xa repetiran algunha vez en 
P rimaria.  

Número de alumnos /as :  E s te ano o grupo es tá formado por 8 alumnos . Tamén curs arán co 
grupo de referencia as  materias  do curso que non pertenezcan ós  ámbitos . 

➔ P rofesorado: cada ámbito es pecífico s erá impartido por un único profes or ou profes ora 
pertencente a un dos  departamentos  didácticos  que teñan atribuída algunha das  materias  
que forman o ámbito, preferentemente con des tino definitivo no centro. 

➔ Normativa: 
◆ Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. Artigo 

27. (B OE : 10/12/13). 

◆ R esolución do 29 de maio de 2019, pola que se ditan ins trucións  para o curs o 
2019/20 para a implantación do currículo da E S O e do B acharelato (DOG : 
11/06/19). 

 

4.2.2. Adaptación curricular s ignificativa (AC S ). 
➔ C ons is te en: que é unha medida extraordinaria de carácter curricular dirixida ao alumnado 

que precisen de modificacións  subs tanciais  do currículo de referencia unha vez esgotadas  
outras  medidas  ordinarias  de atención educativa. S erán elementos  do currículo 
s usceptibles  de modificación os  obxectivos , que poderán s er reaxus tados , reducidos , 
s uprimidos , complementados  ou ampliados , s e é o cas o; os  contidos , que tamén poderán 
s er modificados , complementados  e mesmo s uprimidos ; e os  criterios  de avaliación, que 
poderán ser adaptados , complementados , modificados  e mes mo s uprimidos . 

➔ P ara quen: alumnado de calquera nivel da s ecundaria obrigatoria que, logo da 
correspondente avaliación ps icopedagóxica, s e cons idere que ten neces idades  
es pecíficas  de apoio educativo, ben por neces idades  educativas  es peciais , altas  
capacidades  intelectuais , dificultades  específicas  de aprendizaxe, incorporación tardía ao 
s is tema educativo ou por condicións  pers oais  ou de his toria es colar moi des favorables . 
E s te curs o hai 10 alumnos  con AC S . 

➔ Normativa: 

◆ Orde do 6 de outubro de 1995  (DOG do 7 de novembro de 1995). 

◆ Disposición Adicional Quinta da Orde do 30 de setembro de 2004. 
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◆ Artigo 5º da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG  do 7 de xaneiro de 2008). 

 

4.2.3. Apoio do profes orado de P edagoxía Terapéutica.  
➔ C ons is te en: dar atención docente ao alumnado que pres enta neces idades  especificas  de 

apoio, partic ipar nas  s úas  avaliacións , colaborar na elaboración, s eguimento e avaliación 
das  adaptación curriculares  individuais  e realizar outras  funcións  como membro do 
departamento de Orientación. O apoio ao alumnado pode s er dentro ou fóra da aula. S e é 
dentro da aula,  es te “s egundo” profes or traballa co alumnado con dificultades  
es pecíficas , ofrecéndolle atención individualizada, orientacións  e novas  es tratexias  e 
recursos . 

As  intervencións  específicas  que s exan precis as  por parte da profes ora de Pedagoxía 
Terapéutica s erán propos tas  e deseñadas  polo Departamento de Orientación, en 
colaboración co profes orado da materia obxecto de apoio e do titor ou titora do grupo ao 
que pertence o alumno/a. A coordinación desas  actuacións  corres ponde á Xefatura de 
E s tudos  do centro, e a s úa autorización á Dirección do centro. 

➔ P ara quen: alumnado con neces idades  es pecíficas  de apoio educativo que s exa obxecto 
dalgunha medida extraordinaria de atención. Nes te curso hai un total de 15 alumnos /as  da 
E S O, que as is ten as  c las es  de apoio co profes orado de pedagoxía terapéutica, ademais  
hai unha alumna con escolarización combinada entre a aula es pecífica e a súa aula 
ordinaria.. 

➔ Normativa: 
◆ Artigo 7º da Orde do 24 de xullo de 1998 (DOG do 31 de xullo de 1998). 

◆ Decreto 229/2011 do 7 de decembro de 2011 (DOG do 21 de decembro de 2011). 

 

4.2.4. Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, presenta 
dificultades para unha asistencia continuada a un centro educativo. Atención 
educativa hospitalaria e domiciliaria. 

Neste curso, esta medida no se está  desenvolvendo porque polo momento non hai ningún 
caso que o precise. 

➔ Consiste en: darlle continuidade ao proceso formativo do alumnado que curse ensinanzas 
de réxime xeral en modalidade presencial e que, por prescrición facultativa, debido a 
enfermidade ou lesión, non poida asistir con regularidade ao centro. 

Cando un alumno/a sexa obxecto de atención educativa hospitalaria ou domiciliaria, o seu 
centro de referencia establecerá, a partir do correspondente proxecto curricular de etapa, 
un programa individualizado no que se terán en conta as necesidades educativas 
asociadas á súa situación. 
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A elaboración e seguimento dese programa levaraa a cabo o titor/a en colaboración co 
correspondente servizo de atención educativa hospitalaria e domiciliaria e co 
asesoramento do correspondente departamento de orientación. Así mesmo, cando as 
condicións do alumno/a así o requiran, o equipo de orientación específico proporcionará o 
apoio necesario para levar a cabo esas tarefas. 

➔ P ara quen: des tinatarios  de atención educativa hospitalaria: Alumnado que deba 
permanecer ingres ado nun centro hos pitalario, a tempo completo ou en hos pitalización de 
día. Des tinatario de atención educativa domiciliaria: Alumnado que deba permanecer 
convalecente no s eu domicilio por un período de tempo s uperior a un mes  ou o alumnado 
que padeza enfermidade crónica que sexa caus a de faltas  de as is tencia ao centro de seis  
ou máis  días  continuados  ao mes  dentro dun período mínimo de s eis  meses . 

➔ Normativa: 
◆ Orde do 27 de decembro de 2002. (DOG , 30/1/2003). 

◆ Decreto 229/2011 do 7 de decembro de 2011 (DOG  do 21 de decembro de 2011) 

 

4.2.5. G rupos  de adaptación da competencia curricular. 
➔ C ons is te en: agrupamentos  flexibles  que terán por finalidade, a través  dunha atención 

individualizada, o progres o na competencia curricular, de xeito que se lle pos ibilite ao 
alumnado a plena incorporación nas  actividades  de aprendizaxe pertencentes  ao curso no 
que se atope es colarizado. 

➔ P ara quen: alumnado procedente do es tranxeiro con des fas amento curricular, 
es colarizado na E S O.  E s te ano hai 1 alumnos  con es tas  caracterís ticas .  

➔ R espons able: o profes orado encargado dos  grupos  de adaptación da competencia 
curricular pertencerá preferentemente a algunha das  es pecialidades  que corres pondan ás  
materias  obxecto de reforzo des a competencia. As is tirá ás  ses ións  de avaliación do s eu 
alumnado. Porén, a emis ión das  cualificacións  corres ponderá ao profesorado do grupo 
ordinario, tendo en conta a información que proporcione o profesorado anteriormente 
c itado. E s te ano, o res pons able des ta docencia é o profesorado de PT  e dentro da aula 
reciben reforzo educativo por parte do profesorado da materia. 

➔ Normativa: 
◆ Orde do 20 de febreiro de 2004 (DOG  do 26 de febreiro de 2004) 

 

4.2.6.E xención da segunda lingua es tranxeira. 
➔ C ons is te en: unha medida extraordinaria dirixida a aquel alumnado con c laras  e 

continuadas  dificultades  de aprendizaxe, s obre todo nas  áreas  de Lingua.  
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➔ P ara quen: Alumnado dos  curs os  primeiro e s egundo de E S O que presente c laras  
dificultades  continuadas  no proceso de aprendizaxe, en particular na área de Lingua. E s te 
ano hai 13 alumnos  en 1º coa exención de francés  e  19 en 2º de E S O. 

➔ R espons able: P referentemente profes orado das  áreas  de Linguas   e de Matemáticas  para 
reforzar nas  horas  de francés  es as  materias . 

➔ Normativa: 
◆ Orde do 6 de setembro de 2007 (DOG  do 12 de setembro de 2007)
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4.3. OUTRAS MEDIDAS A TER EN CONTA NO IES: 

● E s colarización combinada entre a aula específica de educación es pecial e  a aula 
ordinaria, seguindo medidas  extraordinarias  de atención á divers idade nalgunhas  
áreas  (AC S ). 

● Axuda  do auxiliar técnico educativo (coidador/a) para o alumnos /as  con 
divers idade funcional, nas  tarefas  do coidado do corpo  (tras lado, control de 
es fínteres , as is tencia e axuda no baño, alimentación…), é dic ir, todas  as  relativas  
as  neces idades  fis iolóxicas  do alumno/a as í coma noutras  tarefas  pedagóxicas  e 
lúdicas  baixo a supervis ión do docente. E ntre as  s úas  función tamén inclúe 
colaborar nos  cambios  de aula, na s úa vixilancia persoal e na vixilancia dos  
recreos  xunto co profesorado respons able, as í como nas  saídas , excurs ións  o 
fes tas  programadas  na P XA. 

● No cas o da aus encia do auxiliar técnico educativo) mentres  a Adminis tración non 
nomee un s ubs tituto,  es tes  alumnos /as   que empreguen cadeiras  de rodas  s erán 
atendidos  durante a xornada es colar por un membro da unidade familiar, que 
as umirá as   funcións  de coidado e atención dentro do centro polo que es tará 
localizable no C entro. E s ta axuda familiar tamén s e pres tará nos  des prazamentos  
das  actividades  complementarias  e extraes colares  cando s exa preciso s aír do 
C entro, realizando a función de acompañamento na ruta, que complementará a 
do coidador. 

● No horario lectivo: as is tencia do alumnado á s ala de xogos  do centro e á 
biblioteca nos  recreos  como axudante ou us uario. Ademais  das  actividades   que 
s e promoven dende a biblioteca. 

● Axudas  para intervención externa, s e procede mediante reunión coas  familias  
para informar sobre a tramitación de axudas  do ME C D  

● Fóra do horario lectivo: 
○ - E s tas e valorando s olic itar o P rograma PR OA para alumnado de 1º e 2º 

de E S O con des fase curricular. 
○ -As is tencia a c lases  de reforzo do concello para alumnado da E S O con 

dificultades  s ocio-familiares .  

 

5. DE TE R MINAC IÓN DOS  C R ITE R IOS  P AR A A OR G ANIZAC IÓN E  
DIS TR IB UC IÓN DOS  R E C UR S OS  E  AP LIC AC IÓN DAS  
ME DIDAS  P R OP OS TAS . 

 

5.1.C riterios  apoio profesor/a de P edagoxía Terapéutica .  
1.1. No cas o de non dispoñer de recursos  sufic ientes  a profes ora de P T 

apoiará preferentemente nas  áreas  ins tumentais , Galego, C as telán e 
Matemáticas . 
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1.2. Apoiarase de xeito preferente aos cursos onde estean o alumnado con 
ACS. 

1.3. O alumnado que asista a clase de apoio son alumnos do grupo ordinario, 
polo tanto o/a profesor/a de área debe participar na elaboración dos obxectivos, 
na selección dos contidos e tamén debe ser consensuada entre o profesorado de 
PT e o/a profesor/a de área a avaliación do logro ou non dos obxectivos.  

 

5.2. Alumnado inmigrante. 
Este tipo de alumnado adoitan presentar tres grandes tipos de necesidades: de 
adaptación, de adquisición das linguas vehiculares e de competencia curricular. En 
relación ás dúas última, seguirase a Orde de 20 de febreiro de 2004 . 

 

5.2.1. Alumnado inmigrante que coñece as linguas. 
 Non ten atras o es colar: escolarización normalizada 

 Ten atras o es colar: medidas  de atención á divers idade. 

5.2.2. Alumnado inmigrante que non coñece as  linguas . 
 Non ten atras o es colar: inmers ión lingüís tica 

 Ten atras o es colar: medidas  de atención á divers idade e inmers ión lingüís tica 

 

Unha vez determinado o nivel de es colarización é importante facer unha boa 
elección do grupo do que vai formar parte, cando is to sexa pos ible. S upoñendo que o 
número de alumnos  e o nivel de competencia curricular é s imilar nos  dis tintos  grupos  do 
mes mo nivel, incluirémolo naquel grupo no que pensemos  que os  compañeiros  o van 
integrar mellor, o titor/a s e vai implicar máis  na terefa e os  profesores /as  de área van ser 
máis  receptivos . Na pers pectiva da inmers ión lingüís tica res ultaría interes ante que non 
es tives en na mes ma clas e varios  alumnos /as  da mesma procedencia. 

A continuación debemos  analizar que apoios  es tamos  en condicións  de ofrecerlle 
de entre os  que puides e neces itar.  

Non cabe dúbida que unha medida ordinaria de atención á divers idade como é o 
traballo colaborativo en grupos  heteroxéneos , a titoría entre iguais  e a aprendizaxe por 
proxectos  res ultaría moi interes ante na pers pectiva da inmers ión lingüís tica. Nes ta 
mes ma perspectiva resultarían interes antes  os  des dobres  ou os  agrupamentos  flexibles .  

 

6. ME C ANIS MOS  DE  C OOR DINAC IÓN E  C OLAB OR AC IÓN 
INTE R NOS  AS Í C OMO C ON OUTR AS  E TAP AS  E DUC ATIVAS  E  
C OS  C E NTR OS  ADS C R ITOS  
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 O procedemento que se seguirá para pór en marcha as diferentes medidas de 
atención á diversidade será o seguinte: 

◆ Durante o curso anterior recabarase información s obre pos ibles  neces idades  
detectadas  nos  grupos  da E S O, a través  das  reunións  da xefatura de es tudos  cos  
titores /as  e a orientadora, dos  res ultados das  probas  de avaliación inic ial de 
comezos  de curso, das  diferentes  s es ións  de avaliación e dos  res ultados  das  
probas  de diagnós tico. 

◆ Aínda que en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten 
dificultades  hai que es tablecer os  apoios  e reforzos  oportunos , s erá na  avaliación 
final onde s e concrete que medidas  de atención á divers idade, de cara ao 
próximo curso, garantirán unha respos ta axeitada ás  neces idades  detectadas  do 
alumnado. 

◆ Nes ta reunión realízase a selección do alumnado para cada medida e 
comezarase a informar ás  familias . 

◆ No mes  de setembro, tendo en conta os  recursos  materiais  e pers oais  cos  que 
vai dispor o centro, decídes e as  medidas de atención á divers idade de cara ao 
presente curs o.  

◆ Naqueles  cas os  no que o alumnado s e es colarice durante o curso, realizarás elle 
unha avaliación inic ial por parte do equipo de profes orado. S e s e detectan graves  
carencias  no seu proces o de aprendizaxe, derivaras e ao departamento de 
orientación  para a realización dunha avaliación ps icopedagóxica coa finalidade 
de identificar as  neces idades  educativas  e poder es tablecer as  medidas  máis  
axeitadas . 

 

6.1. Actuacións  de colaboración e coordinación internas  
 

 A coordinación e colaboración interna realízas e a través  das  s eguintes  actuacións: 

● R eunións  dos  órganos  de goberno. 
● R eunións  dos  órganos  colexiados . 
● R eunións  do Departamento de Orientación. 
● R eunións  dos  Departamentos  Didácticos . 
● R eunións  do equipo docente: avaliación inic ial, s es ións  de avaliación e xuntanzas  

puntuais  en función de neces idades  concretas . 
● Intercambio de información e a coordinación entre os  profes ionais  que atenden ó 

alumno con neces idades  específicas  de apoio educativo, dentro e fóra do centro 
educativo. 

● R eunións  e contacto fluído dos  titores  co Departamento de Orientación. 
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● Intercambio de información coas  familias .  

 

6.2. C olaboración e coordinación con outras  etapas  educativas  e cos  centros  
adscritos . 

 

○ E n relación aos  centros  ads critos  resáltas e: 
● C ontacto continuo da dirección do IE S  cos  centros  de P rimaria ads critos , o cal 

fac ilita o fluxo de información sobre: admis ión de alumnado, matrícula, etc . 

 

○ R eunións  periódicas  coa xefatura do departamento de orientación de 
E ducación P rimaria para: 

● Determinar o procedemento para a exención da 2ª Lingua E s tranxeira. 
● Facilitar o intercambio de información sobre o alumnado con neces idades  

es pecíficas  de apoio educativo. 
● Facilitar a trans ic ión do alumnado do último curso de primaria a 1º da E S O. 
● Organización das  Xornadas  de Portas  Abertas  para o alumnado de 6º de primaria, 

coa finalidade de que coñezan o novo centro e tamén para as  s úas  familias . 
● C harlas   e  folletos   informativos ,  dirixidas   ao  alumnado  de  6º  de  primaria, 

s obre os  cambios  académicos  que supón a introdución na E S O. 

 

7. C ANLE S  DE  C OLAB OR AC IÓN C OAS  NAIS , P AIS  OU TITOR E S /AS  
LE G AIS  DO ALUMNADO E  C OS  DIFE R E NTE S  S E R VIZOS  
E XTE R NOS  AO C E NTR O 

 

  A colaboración coas  familias  realízase a través  das  s eguintes  actuacións : 

 

● R eunión inic ial (outubro) para dar información sobre o comezo do novo curso: 
presentación do equipo directivo e do profesorado do centro, información sobre a 
organización e funcionamento do centro. 

● C ontacto das  familias  co profes orado: hora de atención a pais  e nais . 
● Os  pais  e nais  terán información cando teña lugar algunha c ircuns tancia 

s alientable que afecte á educación do seu fillo e trimes tralmente a través  do 
boletín de notas . 

● E n momentos  concretos  que requiren a súa conformidade: AC S , P MAR , exención 
da segunda lingua es tranxeira, etc . C oordinación entre os  profes ionais  que 
atenden ao AC NE AE  
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● C elebrando charlas  sobre temas  relacionados  coa educación dos  seus  fillos  ou 
titorandos . 

 

 E n canto aos  servizos  externos , o centro facilita a relación e coordinación con 
moitos  dos  servizos  externos , tendo en conta os  s eguintes  as pectos : 

 

● C on todas  as  ins titucións  as  canles  de colaboración e coordinación utilizadas  son 
as  de reunións  no IE S  segundo a neces idade, contacto telefónico, contacto por 
correo electrónico e intercambio de documentación e informes .  

● C olaboración cos  S ervizos  S ociais  da localidade para tratar problemáticas  
individuais  do alumnado e es tablecer pautas  de intervención conxuntas , facer o 
s eguimento daqueles  casos  que s e atopan en s ituación de des vantaxe social. etc . 

● A colaboración cos  S ervizos  S anitarios  lévase a cabo a petic ión das  familias , para 
facilitar que o intercambio de información favoreza a intervención máis  axeitada 
ás  neces idades  do alumno/a. 

● As es oramento e colaboración con Asociacións  que traballan con alumnado con 
neces idades  es pecíficas  de apoio educativo:  As panaes , ONC E , C OGAMI, 
AMIC OS , R enacer, E s pazo Aberto, etc . 

● C olaboración do Departamento de Orientación co E OE  de A C oruña, utilizando o 
protocolo  de solic itude de atención es tablecido e que aparece no s eguinte 
enlace: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/4456  

● C olaboración nas  demandas  do S ervizo de Asesoría de Orientación da C ons ellería 
de E ducación. 

● C olaboración do Departamento de Orientación co S ervizo de Ins pección 
E ducativa, fac ilitando a información que es te demanda e realizando aquelas  
outras  tarefas  as ignadas  ás  funcións  da XD. 

 

8. P R OTOC OLOS  P AR A A S OLIC ITUDE  E /OU AUTOR IZAC IÓN DAS  
ME DIDAS  E XTR AOR DINAR IAS . 

8.1. P rograma de mellora da aprendizaxe e do rendemento (P MAR ).  

8.1.1. P rotocolo de actuación. 

● R ealizada a avaliación extraordinaria, o equipo docente realizará unha propos ta 
razoada do alumnado que podería incorporars e ao programa para a mellora da 
aprendizaxe e do rendemento. E s a propos ta concretarase nun informe 
individualizado, elaborado pola pers oa titora, no que cons tará a competencia 
curricular do alumno ou da alumna en cada materia, as  dificultades  de 
aprendizaxe presentadas , as  medidas  de atención á divers idade aplicadas  e os  
motivos  polos  que o equipo docente cons idera a conveniencia de que o alumno 
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ou a alumna intégrese nun programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento. 
Ese informe trasladarase á xefatura do Departamento de Orientación. 

● A persoa que exerza a xefatura do Departamento de Orientación realizará unha 
avaliación ps icopedagóxica a cada un dos  alumnos  e das  alumnas  propos tos /as  
polo equipo docente para incorporar ao programa de mellora da aprendizaxe e do 
rendemento. No informe corres pondente a esa avaliación deben cons tar, entre 
outros  as pectos , as  conclus ións  das  reunións  co profes orado titor e, s e s e trata 
de alumnado menor de idade, cos  pais , as  nais  ou titores /as  legais  de cada  
alumno e alumna, para formular a conveniencia da súa incorporación a un 
programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento. Deixarase cons tancia 
es crita da opinión dos  pais , as  nais  ou  titores /as  legais  respecto da propos ta 
formulada. 

● P os teriormente, unha comis ión formada polo/a xefe/a de es tudos , que exerce a 
s úa pres idencia, a pers oa que exerza a xefatura do Departamento de Orientación 
e o/a titor/a de o alumno ou da alumna valorará os  informes  emitidos  e a opinión, 
no seu caso, do pai, a nai ou os /as  titores /as  legais , realizando unha propos ta 
ao/á director/a s obre a incorporación ao programa de mellora da aprendizaxe e 
do rendemento. 

● C ompete ao director ou á directora elevar a propos ta de autorización s obre a 
incorporación do alumnado ao programa de mellora da aprendizaxe e do 
rendemento ao servizo provincial de Inspección E ducativa. Á solic itude 
achegaráselle a relación de alumnado propos to e a relación de profes orado que 
vai impartir cada un dos  ámbitos  do programa. 

● O s ervizo de Ins pección E ducativa emitirá a autorización expres a para o 
desenvolvemento dos  programas  de mellora da aprendizaxe x do rendemento 
que cumpran os  requis itos  es tablecidos , e que s erá comunicada aos  centros  
es colares  antes  do comezo do curs o. 

 

8.1.2. Documentación neces aria. 
● Informe do titor/a 
● Informe do departamento de orientación 
● Documento de conformidade da familia e do alumno/a 
● Acta da C omis ión que decide a incorporación do alumnado ao PMAR  

8.2. Adaptación curricular individual.  

8.2.1.P rotocolo de actuación. 

● S olic itude da corres pondente avaliación ps icopedagóxica por parte do equipo 
docente ou por algún dos  s eus  membros e elaboración do informe coas  
conclus ións  da avaliación ps icopedagóxica. 

● R eunión coordinada polo xefe de es tudos  á que as is tirán o titor, os  profes ores  
que imparten as  áreas  ou materias  que se cons ideran obxecto de adaptación 
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curricular, os membros do Departamento de orientación que participaron na 
avaliación diagnóstica. Nesta reunión decidirase a pertinencia da adaptación 
curricular. Desta reunión levantarase acta. 

● Información á familia por parte do titor/a e a xefatura do Departamento de 
Orientación. 

● E laboración das  adaptacións  das  diferentes  áreas  por parte do profesor ou 
profesora que imparte a materia, coa colaboración do departamento didáctico e 
co as es oramento do Departamento de orientación. O referente das  adaptacións  
s erán os  obxectivos  xerais  de etapa  Os  obxectivos  poderán pertencer, s e é o 
caso, a outro curs o ou etapa dis tinta da que curse o alumno obxecto de 
adaptación pero terán como referencia o currículo do curso no que es tea 
matriculado o alumno. As  adaptacións  revis aranse periodicamente, polo menos  
unha vez ao remate de cada curs o. A avaliación e promoción do alumnado 
obxecto de adaptación tomará como referencia os  obxectivos  e os  criterios  de 
avaliación fixados  nas  adaptacións  curriculares . A titulación tterá en conta o grao 
de adquis ic ión dos  obxectivos  e as  competencias  da E S O 

● S olic itude de autorización á Ins pección por parte da Dirección do centro. 

 

8.2.2. Documentación neces aria. 
● Informe ps icopedagóxico 
● Acta da reunión da decis ión 
● Documento de información á familia 
● P rogramación adaptadas  das  diferentes  áreas 

 

8.3. Apoio do profesorado de P edagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe. 

8.3.1. P rotocolo de actuación. 

● S olic itude do apoio por parte do profesorado indicando o motivo a través  dun 
informe. 

● Información á familia a través  do titor/a. 
● P ropos ta de apoio do Departamento de orientación. 
● Información á Xefatura de E s tudos . 
● Autorización da Dirección. 

 

8.3.2. Documentación neces aria. 
● Informe de solic itude apoio. 
● Documento de información á familia. 
● P ropos ta de apoio do Departamento de Orientación. 
● Documento de propos ta á Dirección do centro. 
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8.4. Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, presenta 
dificultades para unha asistencia continuada a un centro educativo. 

8.4.1. Protocolo de actuación. 

● S olic itude da medida a ins tancia dos  s eus  pais  ou titores  legais  
● R ealización do programa individualizado de atención educativa. 
● S olic itude á Xefatura territorial a través  da Ins pección 

 

8.4.2. Documentación neces aria. 
● S olic itude da medida a ins tancia dos  s eus  pais  ou titores  legais . 
● Informe médico que xus tifique a medida. 
● P rograma individualizado de atención educativa. 
● S olic itude á Xefatura territorial corres pondente a través  da Ins pección educativa. 

 

8.5. G rupos  de adaptación da competencia curricular.  

8.5.1. P rotocolo de actuación. 

● Avaliación inic ial coa emis ión dun informe s obre a competencia curricular do 
alumno. 

● Informe ps icopedagóxico (s e procede). 
● P ropos ta de horario de permanencia no grupo (será dun máximo de 10 horas  

s emanais , principalmente coincidindo coas  materias  de carácter ins trumental; o 
alumno deberá permanecer co seu grupo ordinario de referencia no res to de 
materias ). 

● Información á familia. 
● S olic itude de autorización á Ins pección por parte da Dirección do centro. 

 

8.5.2. Documentación neces aria. 
● Informe de avaliación inic ial. 
● Informe ps icopedagóxico (s e procede). 
● Documento coa propos ta de horario. 
● Documento de información á familia. 

 

8.6.E xención da segunda lingua estranxeira.  

8.6.1. P rotocolo de actuación. 

● P ropos ta do equipo de profes ores  do curs o anterior. 
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● C onformidade por escrito do alumno e dos  seus  pais . 
● Informe da pers oa titora do curs o ou etapa anterior que explic itará o motivo da 

medida. 
● No cas o de alumnado de nova incorporación ao centro: revis ión da medida na 

xunta de avaliación inic ial. 
● Autorización da Dirección do centro. 

 

8.6.2. Documentación neces aria. 
● Informe do titor do curso anterior. 
● C onformidade escrita do alumno e pais . 
● Informe do titor do curso actual (s e procede modificar a propos ta). 
● Documento de propos ta á Dirección do centro. 

 

8.7. Formación P rofes ional B ás ica para ser cursado noutros  centros  educativos .  

8.7.1. P rotocolo de actuación. 

● R eunión de todo o equipo docente e o xefe/a do Departamento de orientación 
(s es ión ordinaria de avaliación de xuño ou s es ión extraordinaria de avaliación de 
s etembro) para decidir qué alumnado debe ser propos to. Deben as inar todos  a 
propos ta. 

● C ons ello Orientador, elaborado polo titor/a coa axuda do/a Xefe/a do 
departamento de Orientación. E mitiras e por duplicado. S erá as inado polo titor/a, 
xefe/a do Departamento de Orientación e Dirección. 

● C omunicaras e á familia ou titores  legais  a propos ta de que o alumno/a s olic ite 
unha FPB , como queda reflectido no cons ello oreintador. E ntrégas elle, o 
documento de cons entimento (Anexo III, Orde 13 de xullo de 2015) que deberá 
s er as inado por calquera dos  titulares  da patria potes tade ou representantes  
legais . No cas o de s eparación deberán as inar ambos  proxenitores , agás  nos  
s upos tos  de violencia de xénero ou nos  que a patria potes tade es tea atribuída 
exclus ivamente a un deles . Nes tes  cas os s erá neces ario pres entar a resolución 
xudic ial para que o centro educativo a cotexe. 

● Unha vez obtido o consentimento, a dirección entregará ás  familias  ou titores  
legais  o documento  de comunicación de incorporación á FPB  (Anexo IV, Orde 13 
de xullo de 2015). 

● Unha copia do C ons ello orientador e do documento de cons entimento incluirase 
no expediente. 

 

8.7.2. Documentación neces aria. 
● C ons ello Orientador (P ublicado na páx. web da C ons ellería o 9/6/2017, nas  

ins trucións  para a aplicación do dis pos to no R D 562/2017 polo que se regulan as  
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condicións para a obtención do título de ESO e o modelo do consello 
oprientador). 

● Documento de cons entimento (Anexo III, Orde 13 de xullo de 2015). 
● Documento de comunicación de incorporación (Anexo IV, Orde 13 de xullo de 

2015). 
● C ertificación académica 

 

9. P R OC E S OS  DE  S E G UIME NTO, AVALIAC IÓN E  ME MOR IA. 

 

A avaliación des te plan efectuaras e a dous  niveis : 

1. Avaliación dos  res ultados  obtidos  polo alumnado que partic ipou nas  diferentes  
actuacións  e medidas  de atención á divers idade. 

2. Avaliación da concreción do plan anual de atención á divers idade. 

 

O proces o a s eguir s erá: 

1. Análise e valoracións  a través  das  reunións  semanais  dos  titores /as  con 
orientación. 

2. Análise e valoración nas  reunións  dos  departamentos  didácticos . 

3. S eguimento a través  das  reunións  do Departamento de orientación. 

4. P os ta en común na C omis ión de C oordinación P edagóxica. 

5. E levación de conclus ións  e pos ibles  modificacións  ao C laus tro. 

 
9.1.Temporalización.  

● Avaliación inic ial: a revis ión do plan realizarase a principios  de curso, atendendo 
ás  conclus ións  recollidas  e obtidas  na avaliación do curs o pasado e ás  
c ircuns tancias  exis tentes  nes e momento. 

● Avaliación continua: ao longo do curso, o equipo directivo e o Departamento de 
orientación irán facendo un s eguimento do desenvolvemento do plan para 
introducir os  axus tes  neces arios . 

● Avaliación final: o obxectivo des ta avaliación s erá o de analizar cunha 
periodic idade anual, preferentemente ao final de cada curs o, a adecuación des te 
á realidade do centro, e s inalar as  modificacións  pertinentes . 

 

9.2. Instrumentos .  
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Para a recollida de datos serán útiles: os intercambios orais, as escalas e cuestionarios e 
as entrevistas. Estes serán aplicados tanto ás persoas implicadas no seu deseño e/ou 
desenvolvemento (departamentos, titores/as, profesorado) coma aos seus destinatarios 
(alumnado e pais). 

 

9.3. Criterios de avalación do Plan Xeral de Atención á Diversidade. 
Os criterios de avaliación para determinar a calidade do Plan xeral de atención á 
diversidade son: 

● Valoración do grao de cons ecución dos  obxectivos  do plan. 
● Valoración das  actuacións , medidas  e/ou programas  para a atención á 

divers idade propos tos  no P XAD. 
● Valoración dos  mecanis mos  de coordinación e colaboración internos  e externos  

ao centro. 
● Valoración do proces o de s eguimento e avaliación do plan, as í como dos  

mecanis mos  e indicadores  utilizados . 
● Valoración global do plan e propos tas  de mellora. 

C on es tes  datos , ao final de cada curs o, o Departamento de orientación elaborará a 
correspondente memoria es tablecendo, de ser o caso, as  pertinentes  propos tas  de 
mellora. E s ta memoria incorporaras e á memoria do Departamento de orientación e, en 
cons ecuencia, á Memoria Anual do C entro. 
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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: María Isabel García Castaño, 
Xefe de Estudos: José Luis Lijó Parada, Director: David Pérez Iglesias,  con data 
21/10/2019 

 

En Porto do Son a 21/10/2019 

 

Asina en representación do Equipo Directivo 

 

David Pérez Iglesias 

 

 

 

 

 

Aprobación do Claustro de Profesores do IES de Porto do Son, (por confirmar, no seu 
conxunto, a excepción de PE, Plan de Convivencia; NOF; Liñas xerais da PXA, no próximo 
claustro) 

Avaliación prevista do Consello Escolar do IES de Porto do Son, (por confirmar, no seu 
conxunto, a excepción de PE, Plan de Convivencia; NOF; Liñas xerais da PXA, no próximo 
claustro) 
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RÚBRICA DE CUMPRIMENTO 
 

 PXA 2019/ 2020 

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. 

X 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 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/
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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 

X Establece os mecanismos de seguimento e avaliación do programa plurilingüe (só centros 
plurilingües) - Orde do 12/05/2011 de centros plurilingües -art. 17º.1 

X 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). 
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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) 
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