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Seguindo o  procedemento  regulado  polos  artigos  102  a  106 do Decreto  324/1996,  procédese  á

elaboración da Programación Xeral Anual (PXA) do IES Plurilingüe  Rafael Dieste  (A Coruña), para o

curso 2022-2023
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l DOCUMENTO Nº2.- HORARIO XERAL DO CENTRO (p. 13)

l DOCUMENTO Nº3.- ORGANIZACIÓN DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS (Transporte) (p. 15)



INTRODUCIÓN:

O  IES  Plurilingüe  Rafael  Dieste  continúa  co  equipo  directivo  afrontando  o  seu  quinto  ano  na
dirección do centro, incorporando unha nova compoñente na xefatura de estudos:

l Director:  D.  Mateo Torres Neira
l Vicedirectora:   Dna. Isabel López Viñuela 
l Xefa de Estudos:  Dna. Norma Fariña Couselo (nova incorporación no cargo)
l Secretaria:             Dna. María Flora García Ferreiro.

l Teléfono do centro: 881960930
l Enderezo electrónico: ies.rafael.dieste@edu.xunta.es  .  
l Páxina web http://centros.edu.xunta.es/iesrafaeldieste  .  

A diagnose do centro elaborada dende a acción directiva do curso pasado permítenos introducir
novas  actuacións  e  continuar  con  aquelas  que  funcionan  satisfactoriamente.  Un  resumo destas
actuacións, que se desenvolven no seguinte apartado, son:

-   Continuidade dos agrupamentos específicos como importante medida de reforzo en 1º e 2º ESO
nas materias instrumentais: LCL, LGL, Inglés e Matemáticas. 
- Continuaremos coas aulas de grupo (agás nas materias que esixen aula específica). 

- Recuperarase o servizo de préstamo gratuíto de taquillas para evitar que o alumnado transporte
cargas moi pesadas a diario e se poidan baleirar as aulas.
-  Este  curso  pretendemos  continuar  coa  inercia  lograda  na  mellora  da  convivencia,  logo  dos
excelentes resultados dos cursos pasados, se ben as características do novo alumnado de 1º ESO non
son  como  as  das  promocións  anteriores.  Renovarase  o  equipo  de  convivencia,  que  contiunúa
coordinando a profesora Dna. Blanca Sebastián Calzada, e contará co apoio continuo de outros dous
docentes  (Beatriz  Cuesta  e  Carlos  Lens)  ademais  das  colaboracións  puntuais  de  un  equipo  de
profesorado que  apoiará  na  aplicación  dos  contratos  de convivencia,  actuando como titores  de
convivencia.  Preténdese  diminuír  a  aplicación  efectiva  de  sancións  de  suspensión  do  dereito  á
asistencia  a  determinadas  clases  ou  ao  centro  de  ata  tres  días,  como  resultado  de  condutas
disruptivas,  ofrecendo  ao  alumnado  un  contrato  de  convivencia  supervisado  por  un  titor  de
reflexión, de xeito similar a como xa se fixo o curso anterior. Neste mesmo campo da convivencia,
tamén continuarán as accións do grupo de apoio afectivo-sexual, concretando as súas actuacións no
eido da igualdade e da visibilización do colectivo LGTBQI+.

-  Continuar  a  potenciación  da  Biblioteca  como factor  dinamizador  das  actividades  culturais  do
centro, destacando a Semana Cultural e o programa de Voluntariado da Biblioteca. Participación no
PLAMBE por décimoterceiro ano consecutivo, coa  continuidade  da coordinadora da biblioteca, a
profesora  Dna.  Beatriz  Cuesta  García.  A  organización  dos clubs  de  lectura  seguirá  da  man  do
profesor Arcadio González.  Esta actividade ten un grande valor  como elemento de fomento da
lectura e de mellora da convivencia.  Continuar coa Radio na Biblio,  tamén coordinada por Arcadio
González, que xogará un importante papel na convivencia e inclusión do alumnado. 

- Continuaremos promovendo a utilización de Abalar móbil como sistema de comunicación entre
profesores e familias para axilizar o sistema de comunicación entre o centro e as familias.

-  Canto  á  participación  do  centro  dos  proxectos  de  innovación  educativa,  no  presente  curso
solicitaremos a participación nos seguintes:

● Contratos-Programa Inclúe,  dos que solicitamos catro actuacións,  unha máis que o curso
pasado: QUÉDA-T, INCLÚE-T, IGUALA-T e CONVIVE-T.

● Contratos-programa Recupéra-T, nos que continuamos coa actuación PROA+.
● Programa de Intercambio “Eduexchanges”, ao abeiro do cal estableceremos un intercambio

cun centro educativo francés en liña.



● Club de Ciencia (continuidade por quinto curso consecutivo)

- Todas estas liñas de actuación deben ser complementadas cunha chamada á participación e á
implicación positiva do profesorado e do resto dos axentes implicados na marcha do centro.

- O mantemento dun bo ambiente laboral que facilite o labor pedagóxico e organizativo de todas as
persoas implicadas na actividade do IES, as actitudes favorecedoras do diálogo e a busca colectiva
de solucións aos problemas son as guías principais da proposta de acción da Dirección. Trátase, en
primeiro lugar, de manter un correcto funcionamento da normalidade diaria que permita liberar
tempo e recursos organizativos e potencialidades persoais para afrontar tarefas de diferente calado
e significado pedagóxico. Búscase tamén impulsar a iniciativa do profesorado, sen esquecer ao resto
da comunidade educativa, e tratar de incardinar toda actividade no Centro nun proxecto sólido e
coherente que enriqueza o currículo ofertado aos alumnos.

Os obxectivos  para o curso concrétanse no Plan Anual.



DOCUMENTO Nº1:   PLAN ANUAL

OBXECTIVOS MEDIDAS QUE SE VAN DESENVOLVER PARA A SÚA CONSECUCIÓN RECURSOS PARA LEVALOS 
A CABO E RESPONSABLES.

1. Elaboración de nova 
documentación e Revisión da 
existente

1. Aplicación e revisión do Plan Dixital de Centro.
2. Elaboración da concreción anual do  plan xeral de atención á diversidade.
3. Revisión das NOFC.
4. Revisión e adaptación da  concreción curricular  á nova lei  educativa e ao seu

desenvolvemento normativo, na nova aplicación PROENS.
5. Elaboración das programacións didácticas na aplicación PROENS (cursos impares)

axustándose  ao  desenvolvemento  curricular  da  LOMLOE.  Os  cursos  pares
seguirán segundo o Decreto 86/2015.

Equipo directivo
Equipo de dinamización do 
Plan Dixital
Departamento de 
orientación
Comisión de Coordinación 
Pedagóxica
Departamentos didácticos

2. Mellorar o clima e a 
convivencia escolar

1. Continuidade  do  equipo  de  convivencia:  seguirá  a  mesma  coordinadora  e
tratarase de implicar ao novo profesorado do centro. Aplicación do contrato de
convivencia como medida preventiva e alternativa ante a reiteración de dúas ou
tres faltas leves.  Consolidación do equipo de mediación escolar na resolución
de conflitos entre iguais.  Fomento do traballo no equipo de convivencia para a
creación, de novos protocolos.

2. Creación dun equipo de profesorado e alumnado para dinamizar e favorecer a
integración do alumnado de recente incorporación (Inclúe-T).

3. Mantemento do funcionamento en aulas de grupo.  Organización de aulas de
agrupamento flexible en 1º e 2º ESO nas materias Lingua e Literatura Galega e
Castelá, Matemáticas e Inglés.

4. Consolidación  do   grupo de apoio afectivo-sexual creado a  finais  do curso
pasado, que xa conta co  espazo seguro e cumpriu os requisitos de incorporación
á Rede de Escolas Seguras (enmarcado en Iguála-T)

5. Mantemento da aula de gardas no patio interior, que funcionará, eventualmente
e en casos  excepcionais,  como aula  de convivencia  inclusiva,  que  continuará
únicamente como medida substitutoria  da perda do dereito de asistencia  ás
clases segundo programe Xefatura de estudos.

6. Continuación coa formación de novos mediadores e titores de convivencia (ao
abeiro da actuación Convíve-T dos Contratos-Programa), así coma actividades
de inclusión do alumnado novo, en risco de exclusión social e inmigrante (Inclúe-
T).

Dirección,  vicedirección  e
xefatura de estudos.
Departamento  de
Orientación
Profesorado en xeral
Familias
Equipo de dinamización da 
convivencia e titores de 
convivencia
Equipo de dinamización da 
integración
Alumnos mediadores
Grupo de apoio afectivo-
sexual
Páxina web e redes sociais 
do centro (xestionadas polo 
coordinador páxina web)
Policía local (Axente titor)
Fundación Paideia



7. Participación do centro no proxecto  MUSE  da Fundación Yehudi Menuhin e da
Fundación  Paideia,  no  que  se  empregan  as  artes  como  ferramenta  para  a
integración social.

8. Participación en actividades complementarias e extraescolares que fomenten
a convivencia: intercambios co estranxeiro  presenciais ( Alemaña e Francia) e en
liña (Francia), saídas escolares, etc., segundo se reflectirá na programación de
AACCEE.

9. Continuidade na colaboración co Axente Titor da Policía Local na resolución de
conflitos dentro e fóra do centro.

3. Fomentar a coordinación do 
profesorado de cada grupo, 
curso e etapa potenciando o 
traballo en equipo. 

1. Realización  das  reunións  de  CCP,  e  dos  Claustros,  Consellos  Escolares  e
Comisións de Convivencia e Económica do C.E. coa periodicidade establecida,
reflexionando sobre os resultados das avaliacións de forma sistemática facendo
constar nas actas os acordos e medidas que se adopten para mellorar ditos
resultados.

2. Realización regular de reunións de titores  e de curso/grupo.
3. Renovación do grupo de traballo, dentro do Plan de Formación  do Profesorado, 

para a posta en práctica e revisión do Plan Dixital (Plan dixital do centro. 
Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a través de espazos 
virtuais. Educación dixital)

4. Consolidación e inclusión de novos membros nos equipos de dinamización da 
Biblioteca (establecendo unha hora de reunión semanal para coordinar a súa 
dinamización e funcionamento)  de dinamización da convivencia e do club de 
Ciencia. Creación do equipo de dinamización da integración (Inclúe-T).

5. Renovación do equipo de dinamización lingüística.
6. Fomentar o uso de Abalar como ferramenta de comunicación entre titores e 

profesorado do grupo.

Dirección  e  xefatura  de
estudos
Grupos de traballo
Asesor CFR
Equipo de titores
Profesorado de grupos

4. Mellorar a eficacia na xestión
e funcionamento dos recursos 
do centro 

1. Información,  discusión  e  consenso  entre  o  profesorado  e  os  membros  da
comisión económica do Consello Escolar na elaboración do orzamento 

2. Aplicación dos criterios de reparto proporcional da dotación económica dos 
departamentos acordados o curso 18-19.

3. Optimización do funcionamento do material informático e audiovisual de 
recente incorporación ao centro. Revisión das normas de uso das aulas TIC.

4. Realización periódica das inspeccións obrigatorias en materia de seguridade e 
corrección das anomalías detectadas.

5. Reiteración da solicitude a AMTEGA, a través da UAC, da renovación da rede 
wifi, precisa para o cumprimento do Plan Dixital deste curso.

Dirección e secretaría
Comisión económica do CE
Comisión  de  Coordinación
Pedagóxica
Coordinador TIC
Unidade  Técnica  da
Consellería
AMTEGA
Empresa  de  mantemento
informático



6. Distribución preferente dos grupos nas aulas da cara leste, para aproveitar a luz
solar como fonte de calor e luz para optimizar o gasto en suministros.

7. Realización dun simulacro de evacuación do centro.
8. Participar en plans e proxectos de innovación, concursos e outras actuacións que

permitan incrementar o orzamento do centro.
9. Renovación, por parte da Consellería, da cuberta do edificio, cambio e 

elevación da bóveda do patio central e illamento das fachadas norte e sur par 
evitar filtracións de auga e mellorar a eficiencia enerxética do edificio, en 
resposta as demandas da comunidade educativa do centro. Pendente do curso 
pasado.

10. Continuar co caderno de incidencias como método de contacto dos profesores 
co responsable do mantemento informático.

5. Promover cambios 
metodolóxicos e organizativos 
que permitan mellorar os 
resultados académicos 

1. Continuidade no PLAMBE, MUS-e e proxecto Plurilingüe. 
2. Continuidade do Plan lector e continuidade do club de lectura.
3. Potenciación do plan plurilingüe: intercambio cun instituto alemán e outro 

francés, ademáis do Edu-exchanges en liña.
4. Continuidade da Radio Escolar, que traslada a súa sede á aula ao carón da 

Biblioteca, e fomentará a súa utilización entre os departamentos didácticos.
5. Solicitude de  participación en diversos programas de innovacíon educativa:

● nos Contratos Programa: Inclúe: Quéda-T, Iguála-T, Inclúe-T e Convive-
T, CP-Recupera-T: PROA+

6. Posta en funcionamento do Plan Dixital.
7. Participación en concursos escolares: literarios, tecnolóxicos, radio, deportivos,

etc.
8. Consolidación  do  emprego  da  Aula  Virtual  como  complemento  ao  ensino

presencial e como vehículo de ensino non presencial en casos de confinamento
puntual ou atención domiciliaria.

9. Revisión dos itinerarios e a optatividade de cara ao curso que vén, no que se
abordará a implantación da LOMLOE nos cursos pares.

10. Previsión dos cambios que haberá que implantar no Proxecto Lingüístico e no 
Plan plurilingüe o curso 23-24. 

11. Aplicación e seguemento do Plan Lector.
12. Coordinación das actividades de pendentes (elaboración de calendario de 

exames).
13. Fomento e realización de actividades extraescolares e complementarias de 

acordo coas P.D.

Comisión  de  Coordinación
Pedagóxica
Dirección,  vicedirección  e
xefatura de estudos
Coordinadora de 
Dinamización Lingüística
Coordinadora Plurilingüe
Profesorado  implicado  nos
Contratos-programa
Equipo  de  Dinamización  da
Biblioteca
Departamentos didácticos
Grupos de traballo da Radio
e do Club de Ciencia
Fundación Paideia (MUS-E)
Grupo  de  apoio  afectivo-
sexual



6. Impulsar a innovación e o uso
das novas tecnoloxías como 
recurso didáctico e adaptalo ás 
verdadeiras necesidades do 
alumnado

1. Desenvolvemento e aplicación da versión 1.0 do Plan Dixital.
2. Funcionamento das aulas virtuais desde o inicio do curso.
3. Normalización de uso das TIC nas aulas e na casa como recurso de ensino non 

presencial e complemento do presencial. Análise das necesidades do 
profesorado en relación ás necesidades de equipamento e formación nas TIC.

4. Promoción de actividades de formación do profesorado para actualizarse en 
novas metodoloxías para o ensino a distancia, o emprego de ferramentas 
dixitais e, en xeral, para a mellora da competencia dixital docente.

5. Detección das necesidades das familias en canto a recursos e conexión no 
fogar para distribuír os equipos informáticos de préstamo.

6. Mellora do funcionamento e uso das aulas de informática e do emprego das TIC 
no centro. Segundo se establece no Plan Dixital, preténdese que o profesorado 
poida conectar os seus equipos privados á rede e que o alumnado conte con 
equipos con conexión á rede na biblioteca.

7. Promoción do uso da Radio na Biblio como recurso didáctico en calquera 
materia..

Coordinador TIC
Equipo de traballo
Profesorado
Caderno de incidencias
Equipo biblioteca
Equipamento informático do
centro

7. Intensificar a función titorial 
de cara a mellora da 
convivencia e o rendemento 
académico 

1. Adaptación do PAT á LOMLOE e aplicación na ESO no tocante a: emprego das
TIC e utilización da aula virtual, xestión do absentismo, educación en valores,
control da conduta e prevención de condutas de risco e técnicas de estudo.

2. Incorporación da figura de coordinadora de titores de 1º e 2º ESO. Realización 
regular, con carácter orientativamente mensual, de reunións de coordinación co
equipo directivo.

Dirección

Xefatura de estudos 

Titores 

Coordinadora 1º e 2º

Orientación

P.A.T. e recursos do entorno

(Concello e ONGs)

8. Establecer medidas para a 
mellora da equidade, a 
igualdade de oportunidades e a 
atención á diversidade, que 
faciliten a integración e o 
máximo desenvolvemento das 
capacidades do alumnado 

1. Realización dunha enquisa ás familias para detectar necesidades de recursos 
informáticos e conexión a internet.

2. Aplicación de reforzos educativos na aula e agrupamentos flexibles en 1º e 2º 
ESO, e das adaptacións curriculares, as exención da materia de Francés  e 
atención aos alumnos exentos de Francés cun profesor de reforzo, 
preferentemente para as competencias lingüística e matemática.

3. Organización dun grupo de adaptación da competencia curricular e dun grupo
de adquisición de linguas, para atender ao alumnado de recente incorporación 
ao noso sistema educativo  no que se comprobe un importante desfase 

Equipo directivo

Departamento de 

orientación.

Profesorado 

Titores

Servizos sociais 



curricular e/ou descoñecemento das linguas cooficiais, respectivamente, 
empregando ao profesorado de reforzo a través do Plan Recupera (PROA+), no 
que se solicita un PT:

4. Ao abeiro da actuación Queda-T dos Contratos -Programa:
 Colaboración  coa  ONG  Diaconía  para  a  formación  dun  grupo  de

reforzo en horario non lectivo no centro para alumnado en risco de
exclusión.

 Colaboración co Secretariado Xitano e Agarimo para incrementar as
expectativas  do  alumnado  desta  etnia  e  diminuír  condutas  de
absentismo  e  abandono  escolar  e  incrementar  a  adherencia  ao
reforzo extraescolar no poboado do Portiño.

 Colaboración coa  ONG Axuda en Acción para obter financiamento
que permita abordar actuacións que busquen atenuar carencias de
alumnado  en  risco  de  exclusión,  entre  as  que  destaca  a  atención
psicolóxica e o horto escolar.

5. Desenvolvemento de actuacións para mellorar a inclusión do alumnado 
inmigrante e de recente incorporación ao abeiro do programa Inclúe-T dos 
Contratos-Programa.

6. Establecemento de criterios para distribuír o equipamento informático nos 
casos que se detecten para garantir o seguimento ordinario do curso así como o
ensino a distancia en caso de atención domiciliaria ou ensino semipresencial. 

7. Xeneralización do uso da aplicación Abalar Móbil polas familias eo profesorado 
titor; a aplicación do Protocolo de absentismo; a comunicación cos servizos 
sociais (obx. 11).

App Abalar Móbil

ONG Diaconía, Axuda en 
Acción, Secretariado Xitano

9. Dinamizar un programa de 
educación en valores para 
mellorar a convivencia, 
fomentar a cultura e garantir a 
igualdade de oportunidades 
entre homes e mulleres, 
segundo as directrices dos art. 
17 e 18 do Decreto 2/2015 

1. Consolidación  da  actividade  do grupo de  apoio  afectivo-sexual,  ao  abeiro  do
protocolo  educativo  para  garantir  a  igualdade,  a  non  discriminación  e  a
liberdade de identidade de xénero.

2. Potenciación do taboleiro de información para dar visibilidade aos logros actuais 
da muller en diferentes eidos.

3. Fomento da coeducación e a visibilización do papel da muller, especialmente a 
través das accións incluídas nas actividades da Biblioteca, o Club de Ciencia e no
grupo de apoio afectivo-sexual.

4. Fomento da celebración do día da muller traballadora con actividades e 
conferencias de mulleres relevantes. Celebración do día internacional da muller 
e a nena na ciencia.

5. Participación nas actividades promovidas polo Concello e a Consellería de E.O.U., 
para a mellora da convivencia e a seguridade nos centros.

Dirección

Xefatura

Vicedirección
Comisión de Coordinación 
Pedagóxica
Orientación
Equipo de dinamización de 
convivencia

Responsable do consello 



6. Participación no proxecto Education 4 the Planet da fundación Repsol en 
colaboración coa ONG Axuda en Acción.

7. Fomento do respecto ás instalacións do centro entre o alumnado e da 
necesidade de colaboración para o mantemento e a limpeza do mesmo.

8. Revisión e aplicación do plan de acción titorial da ESO, no tocante a educación 
en valores (obxectivo 8).

9. Programación de actividades de conmemoración de días sinalado (na 
programación das AACCEE).

10. Potenciación das actividades da Biblioteca como factor dinamizador cultural do 
centro.

11. Proposta en CCP  da distribución equilibrada de actividades divulgativas ao 
longo do curso.

escolar das medidas de 
igualdade

Equipo de dinamización da 
biblioteca

Titorías

Claustro de profesores

P.A.T.

10. Estimular as relacións coas 
institucións públicas e privadas 
da contorna. 

1. Comunicación regular con servizos de asuntos sociais do Concello.
2. Solicitude  ao  Concello  dos  campos  de  fútbol  de  Visma para  a  docencia  de

Educación Física en entornos seguros ao aire libre.
3. Continuidade nas relacións coas asociacións privadas que contribúen no proceso

educativo do alumnado, principalmente Axuda en Acción e Diaconía.
4. Continuación a colaboración no Programa Policía-Titor da Policía Local, en casos

graves de: absentismo, delitos informáticos, acoso con repercusión fora do IES, 
consumo e tráfico de sustancias prohibidas no centro e na súa contorna. 

5. Participación do centro no desenvolvemento das actividades de titoría do 
alumnado do prácticum e do máster de profesorado das universidades galegas 
e a UNED.

6. Creación de novas canles de comunicación e cooperación co tecido social da 
contorna.

Orientación

Equipo directivo
Departamentos didácticos
Concello de A Coruña: 
Servizos sociais e Policía 
Local de A Coruña
Coordinadora máster 
profesorado
Entidades Públicas e 
Privadas

11. Incrementar a participación 
do alumnado e as  familias no 
desenvolvemento dos 
programas e actividades do 
centro 

1. Programación  de  reunións  presenciais  entre  titores  e  familias,  establecendo
como mínimo unha ao comezo de cada curso para informar dos criterios de
cualificación, promoción, titulación, NOFC, web e información xeral 

2. Consolidación da hora semanal de atención a familias no horario de todo o 
profesorado.

3. Recuperar as xornadas de portas abertas presenciais como estratexia de 
proxección do centro.

4. Información ás familias das programacións e semanas de avaliacións na web do 
centro (obx. 13)

5. Fomento da participación do alumnado na vida do centro, potenciando a figura 
dos delegados e delegadas dos cursos e dos representantes do alumnado no 

Dirección

Xefatura de estudos

Orientación

Titores e profesorado

Xunta de delegados

Alumnado

Coordinador web



Consello Escolar. Dinamización da Xunta de Delegados e Delegadas.
6. Fomento da participación das familias na organización e desenvolvemento de 

actividades complementarias e extraescolares.
7. Implicar ás familias nas actuacións dirixidas á mellora do éxito escolar (PROA+) 

e da convivencia (contratos de convivencia e asistencia ás xornadas de 
formación de mediadores)  nas que sexa precisa a súa colaboración.

8. Fomento do emprego de Abalar Móbil entre as familias como medio de 
comunicación diario de faltas (obxectivo 9).

9. Aproveitamento das suxestións de mellora da ANPA, entre elas, a reiteración da 
solicitude de mellora da seguridade viaria na contorna.

ANPA

Familias 

12. Optimizar a proxección 
exterior do centro e a 
comunicación con todos os 
membros da comunidade 
educativa 

1. Continuidade coa figura do Coordinador da páxina web para a súa actualización
e a xestión dos perfís sociais do centro.

2. Organización  de  xornadas  de  portas  abertas  e  visitas  para  o  alumnado  dos
centros de primaria para dar a coñecer o funcionamento e as instalacións do
centro.

3. Publicación na web dos resumos das programacións didácticas.
4. Publicación das semanas de exames de fin de curso e avaliacións trimestrais na 

web.
5. Publicación de resumos de actividades complementarias e extraescolares 

realizadas.
6. Proxección a través dos medios de comunicación.

Vicedirección

Dirección

Coordinador web

Departamentos didácticos

13. Publicar os documentos do 
centro e os criterios de 
avaliación, promoción e 
titulación na web 

1. Recompilación  e  publicación  na  web  das  programacións  de  todos  os
departamentos e os documentos do centro: PEC, NOFC, Concreción Curricular,
Plan de Convivencia...

Dirección/Xefatura

Xefaturas de departamentos

Coordinador web e páxina 
web do centro

14. Realizar unha análise de 
resultados mediante o emprego
dos datos e resultados 
aportados polas avaliacións 
internas e externas do 
alumnado e do centro para 
establecer melloras en 
aspectos curriculares e 
organizativos. 

1. Análise intra e inter-anual dos datos da avaliación ordinaria e extraordinaria, así
como das ABAU.

2. Análise dos datos recibidos das avaliacións externas.
3. Establecemento de medidas de mellora para o curso que vén.

Xefatura de estudos

Titores 

Departamentos

Inspección



DOCUMENTO Nº 2: HORARIO XERAL DO CENTRO

O horario de cada profesor recollerase no Documento de Organización do Centro, no capítulo II
deste Plan.
O horario oficial do centro é:

l Días lectivos: de 8:15 h a 14:30 h en horario de mañá, de 16:15 h a 19:00 h en horario de
tarde (agás venres). 

l O  horario escolar  queda establecido en períodos lectivos de 50 minutos tanto para
ESO  como para  Bacharelato  con 6 clases pola mañá,  de 8,30 h a 14,10 h,  e  dous
períodos de tempos de lecer, o primeiro de 10,10 h a 10,30 h e o segundo de 12,10 h a
12,30 h. O martes pola tarde dous períodos lectivos de 16,30 h a 18,10 h

l Dada  a  conveniencia  pedagóxica  de  facer  dous  descansos  ao  longo  da  mañá,
recuperamos o marco horario anterior á pandemia.

l Días laborables non lectivos:
◦ Datas de avaliacións,  reclamacións e matrícula: atención ao público de 9:00 a 14:00

h.
◦ Outros días non lectivos (nadal, segunda metade de xullo e agosto):  atención ao

público de 10:00 a 13:00 h
l Como  día  non  lectivo  de  centro,  solicitaranse  o  5  de  decembro  2022,  dada  a

conveniencia  pedagóxica  de  xuntar  días  de  descanso,  favorecendo  a  conciliación
familiar, xa que parece ser o día escollido maioritariamente polos centros de primaria
da cidade.

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
8:30-9:20 X X X X X
9:20-10:10 X X X X X
10:10-10:30            TEMPO DE LECER 
10:30-11:20 X X X X X
11:20-12:10 X X X X X
12:10-12:30            TEMPO DE LECER 
12:30-13:20 X X X X X
13:20 -14:10 X X X X X

16:30-17:20 X
17:20-18:10 X

De cara a unha avaliación progresiva do alumnado, de acordo co proxecto didáctico de cada
departamento, cómpre que os niveis mínimos que se esperan acadar na devandita avaliación
sexan coñecidos pola comunidade educativa. Para tal fin, dita información estará  a disposición
dos  membros  da  comunidade  educativa  no  momento  no  que  as  programacións  estean
elaboradas. Seguindo as indicacións das nosas NOFC, co obxectivo de facilitar a información ao
alumnado e as súas familias, tódolos departamentos elaborarán un documento  indicando os
contidos mínimos e os instrumentos utilizados para avaliar e cualificar. Dito documento estará
exposto  nas aulas e nos taboleiros dos departamentos. As programacións ou  os resumos das
mesmas serán publicadas na páxina WEB do centro.
As datas das sesións de avaliación así como as horas e lugar de realización das mesmas son
elaboradas pola dirección do centro e aprobadas polo Claustro a proposta da Comisión de
Coordinación Pedagóxica.
As datas de avaliación e entrega de notas son as seguintes: 

 Avaliación inicial: 26 e 28 de setembro
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1º aval:
30 de novembro e 1 de  decembro ESO e 1ºBach. Entrega de notas o día 2 de decembro.
28  de novembro 2º bach. Entrega de notas o 29 de novembro.
2º aval:
1 e 2 de marzo ESO e 1º bach. Entrega de notas o 3 de marzo.
27 de febreiro: 2º BACH. Entrega de notas 28 de febreiro
3º ava/ aval. ordinaria:
5 e 7  de xuño ESO e 1º Bach. Entrega de notas 8 de xuño
2º bach: 22 ou 24  de maio, en función das instrucións da CIUG
Aval. extraordinaria:
Todos os cursos: 22 de xuño*
*2º bach: en función das ABAU

ATENCIÓN A PENDENTES:
Exames: 2º bac (pendentes de 1º):  Entre o 2  e o 5 de maio
Avaliación: na sesión ordinaria

Exames extraordinarios (pendentes de 1º): entre o 19 e o 21 de xuño

Avaliación: na sesión extraordinaria (22 de xuño)
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DOCUMENTO Nº3.- ORGANIZACIÓN DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

TRANSPORTE ESCOLAR:
Tendo en conta que a maioría dos nosos alumnos e alumnas viven no entorno da  Ronda
Outeiro e no Barrio dos Rosales ou a unha distancia do centro que lles permite vir  a pé, só
temos unha ruta autorizada de transporte escolar. Unha minoría vén doutras zonas da cidade
en transporte público.
A compañía de  Autos Vázquez realiza a única ruta:

l A ruta do Portiño que leva este curso 2022-2023 a nove alumnos: cinco de 1º e catro de
2º ESO.

CAFETERÍA: Actualmente a cafetería está pendente de comezar o proceso de concesión, polo
que prevese que non funcione polo menos durante o primeiro trimestre.
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