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Actividades e recursos documentais á disposición das familias

Unha das actuacións previstas para este curso neste centro, no marco dos
Contratos-programa é a oferta de obradoiros para o alumnado e/ou charlas
orientadas ás familias, en horario extraescolar, que terán lugar a partir de
xaneiro (xa se informará detalladamente en canto se concreten as datas).
Con  elas,  así  como  coa  creación  deste  boletín  informativo  de  carácter
trimestral,  preténdese achegar aos pais e nais ferramentas que resulten de
utilidade para facilitar a súa laboura formativa cotiá.

Nesta liña que pretende abrir o centro ás familias, a biblioteca do IES de
Quiroga  creou  este  curso  unha  nova  sección,  con  materiais  específicos
dirixidos a elas, ao tempo que ofrece a posibilidade de solicitar un carné de
préstamo por unidade familiar (hai que dirixirse á persoa coordinadora da
biblioteca).Algunhas das obras que xa están á vosa disposición son:

 

Este curso, o IES de Quiroga participa por primeira vez nos Contratos-
Programa e no Plan Proxecta da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación  Universitaria,  co  obxectivo  de  mellorar  a  calidade
educativa e contribuir á formación integral do alumnado deste centro.

Un  dos  puntos  fundamentais  nos  que  se  quere  incidir  neste  curso  é  a
mellora en aspectos que se consideran fundamentais para a adquisición de
coñecementos como son as habilidades lectoras e de cálculo. Con vistas a
este obxectivo, o centro, coa aprobación do claustro de profesores, solicitou a
participación nos Contratos-Programa da Consellería de Educación, nos que
se marcan uns obxectivos de mellora nas destrezas básicas, e nos que ven
de ser admitido recentemente. Esta medida, ó igual que outras como foi a
creación dun Club de Lectura no curso pasado, vai encamiñada a fomentar
hábitos que contribúen a unha mellor  comprensión das materias así  como
unha maior  eficiencia  á  hora  de  estudar,  o  que  redundará  na  mellora  da
calidade do ensino neste centro, obxectivo compartido por tódolos membros
da comunidade educativa (profesorado, alumnado e familias).

 Tamén no presente curso, o noso centro ven de ser admitido en varios dos
programas do “Plan Proxecta”, dependente da Consellería de Educación en
colaboración con outras varias, en función dos correspondentes programas.
Os programas nos que se participará son “Donas de si”, “Xogade”, “Proxecto
Terra”, “Sustentabilidade e paisaxe” e “Meteoescolas”. 

Nalgúns destes programas, xa se participara, como no caso do “Proxecto
Terra” ou no de “Sustentabilidade e paisaxe”, do que formaba parte o “Axenda
21”.  Noutros,  considerouse  útil  a  participación,  iniciando  este  curso  un
percorrido ó que esperamos darlle continuidade.

Estes  programas  supoñen  un
tratamento  interdisciplinar  de
distintos  aspectos  interesantes
para seren traballados desde o
ámbito educativo, pero que non
forman  parte  específica  dunha
materia  concreta.  Deste  xeito,
conséguese  coordinar  esforzos
para  aportar  máis  calidade  á
formación do alumnado.

(sigue na páx.2)



(ven da páx. 1)

As actividades derivadas destes proxectos, tanto poden ser integradas nas
clases (colaboración en parte dun proxecto, p. ex., tratamento informático de
datos  climatolóxicos  recollidos  no  programa  Meteoescolas),  como  ser
desenvolvidas con actuacións externas nas que poden tomar parte tódolos
membros da comunidade educativa (p. ex., a creación dun punto limpo de
recollida  selectiva  e  reciclaxe  dos  residuos  producidos  no  centro,  o  que
ademais permite traballar este tema nas propias aulas).

Por outra parte, para  atender, dentro do posible nun centro tan pequeno
coma este, a diversidade de alumnado que temos, ademais da vía ordinaria,
temos tamén en marcha un  Programa de Diversificación Curricular, que
xa  ven  funcionando  desde  fai  anos  e  que  nos  permitiu  evitar  casos  de
abandono e fracaso escolar. E como novidade neste curso, na mesma liña,
púxose en marcha un  Programa de Cualificación Profesional Inicial, no
que  alumnos  do  centro  reciben  unha  formación  académica  que  se  fai
compatible con unha formación profesional básica en centros de traballo e
que lles permite ter un primeiro contacto co mundo laboral.

Finalmente,  na  parte  que  toca  ás  familias,  animámosvos  a  participar
activamente neste proceso: o instituto, ademais de ser un centro educativo,
tamén debe ser un punto de encontro no que todos teñamos oportunidade de
aportar as nosas ideas á educación da xente que pronto será unha parte
fundamental da nosa sociedade.

Como axudarlles a estudar

O éxito escolar dun alumno/a depende da calidade do ensino que recibe, da
sua intelixencia e do seu esforzo, do método de traballo que utiliza e tamén de
características ambientais e familiares que poden condicionar unha actitude
positiva ou negativa cara ó estudio. É dicir,  o entorno familiar é o primeiro
educador dos rapaces e rapazas. 

Na  práctica,  a  colaboración  entre  profesores  e  familias  prevén,  alivia  e
resolve moitos problemas que xorden ó longo do proceso educativo. 

Para obter resultados académicos satisfactorios é importante realizar unha
aprendizaxe  en  profundidade,  adicándolle  certo  tempo  diario  ao  estudo.
Algunhas recomendacións para asentar hábitos de estudo:

a) Establecer un lugar fixo de estudo.

Debe ser agradable, silencioso, sen elementos de distracción, e estar ben
iluminado. Nel estarán todos os materiais escolares.

b) Fixar un horario de traballo diario, flexible pero serio. 

As recomendacións en secundaria son de dúas horas diarias. Debe adicarse
tempo a todas as materias ao longo da semana, segundo as necesidades.

c) Nun primeiro momento, fanse os exercicios; despois revísase a materia
vista en clase lendo, facendo esquemas e resumos...

 Para compartir en familia: proposta de actividade no Nadal

O Nadal é unha época do ano moi adecuada
para  realizar  actividades  lúdicas  en  familia,
porque  contribúen  a  estreitar  lazos  e  a  pasalo
ben,  por  suposto.  Ademáis  é  interesante  que
teñan certo carácter educativo (no sentido amplo
deste  termo:  que  contribúan  á  formación  dos
adolescentes, á transmisión de valores positivos
e que motiven a súa curiosidade e o seu interese
polo mundo que os rodea). 

O  departamento  de  Orientación  do  IES  de
Quiroga,  recomenda  a  película  “Un  sueño
posible”,  na  que  unha  familia  de  clase  media
americana acolle a un rapaz que vive na rúa. 


