
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCIÓN 

Vivimos tempos que invitan a adoptar novas perspectivas, que semellan pedir mudar a nosa visión da 
comunidade educativa. Fagamos un exercicio de imaxinación, consideremos o noso instituto coma un ser 
vivo cunha anatomía moi particular en que cada unha das súas partes ten unha función específica. Para a 
subsistencia do organismo é necesaria, pois, a cooperación e coordinación de cada unha das devanditas 
partes. 

A vida no instituto é un proceso cíclico. En setembro o noso organismo está exposto a novas situacións. 
Faise imprescindible dar co xeito de adaptarse rapidamente, tal e como nos pasa na adolescencia, cando 
nos esforzamos en atopar a nosa verdadeira identidade. Unha vez superada, xa podemos responder 
adecuadamente ás situacións que requiran da nosa atención, somos inmaduros pero autónomos e 
independentes e sentimos que estamos preparadas para enfrontarnos á Vida, enfrontarnos a un novo 
Curso. As semanas e os meses pasarán, nutrirémonos coas experiencias e aprendizaxes e seguiremos 
medrando ata acadar a madurez deste proceso. Na fin, ao mirarmos atrás para observar descubriremos, a 
nosa evolución, todos os cambios que permitiron a transformación nunha realidade nova, nin peor, nin 
mellor, simplemente distinta. 

O 1 de novembro do 2019 ponse en marcha o Plan MELLORA O MELLA co obxectivo de definir cara onde 
queremos que avance o IES Ricardo Mella, e para isto queremos contar coas ideas, propostas de mellora, 
críticas construtivas e achegas de TODA a comunidade educativa. 

Unha vez aquí mergullémonos, enfrontemos con afouteza a tarefa. A nosa intención será preguntarnos que 
resposta desexamos proporcionar como centro formativo e educativo ás nosas fillas e fillos, ao noso 
alumnado; en que instituto queremos traballar ou como é o perfil de instituto no que nos gustaría estudar. 
Pensemos en redefinir os espazos, os tempos, o escenario en que pasamos unha gran parte das nosas 
vidas. O desafío reside en facer do Ricardo Mella un sitio no que sexa agradable estar, mellorar as relacións 
entre os diferentes integrantes, recordando, aclarando ou definindo as funcións e responsabilidades de 
cada quen, entendendo que somos diversos e a resposta será respectuosa con todas e todos. 

Unha vez deamos resposta a todas estas cuestións, o chanzo seguinte é definir un plan inclusivo, flexible e 
adaptado á nosa situación particular, desde o respecto o que xa temos e asumindo a incerteza do que está 
por vir. Esta parte do camiño será complexa, xa que non existen fórmulas máxicas. Porén, a nosa 
responsabilidade é definir un plan apoiado por unha ampla maioría e que a totalidade deberemos aceptar. 

Co novo plan poderemos establecer protocolos anovadores e documentación práctica, clara e estruturada, 
que facilite o noso traballo, a vosa vida. Ao alcance de todos accesible na nosa páxina web, na aula virtual e 
nos nosos servidores dun xeito intuitivo. Estableceremos algúns cambios da nosa realidade de xeito 
inmediato, inda que os máis complexos teremos que executalos aos poucos. Ao pormos en práctica o noso 
plan abrollarán necesariamente novas dificultades, situacións inesperadas que nos obrigarán a continuar 
nun constante proceso de mellora e reconducindo constantemente o rumbo… 

Comezamos?  



 
 

FACENDO CAMIÑO 

Comezamos establecendo un símil biolóxico do noso instituto e que agora definiremos, intentando recoller 
todo aquilo que pode ser susceptible de mellora, identificando o alcance de cada sección da estrutura. 

- ESQUELETO 
Formado por todos os ósos do corpo grandes, robustos, pequenos, delicados… todos importantes. 
O esqueleto do Ricardo Mella está conformado pola súa arquitectura, os pavillóns, o ximnasio, a 

cafetaría, os despachos… todos eles nos dan soporte e protexen. Os corredores, as mesas, as 
cadeiras, as portas das aulas que sosteñen a vida interior do centro. 

 
- CEREBRO 

É o órgano que centraliza a actividade do sistema nervioso, atópase situado preto dos principais órganos 
dos sentidos como a visión, a audición, o equilibrio, o gusto e o olfacto e ocúpase de funcións tanto 
cognitivas como emotivas. 

O noso cerebro sente, organiza, actúa, reacciona, ordena e planifica toda a nosa comunidade. Para isto, 
dispón de respostas programadas en documentos, protocolos, normativas e lexislación 
debidamente almacenadas na páxina web, na aula virtual nos nosos servidores e outras máis 
improvisadas para as que teremos que prepararnos para dar respostas adecuadas e 
proporcionadas. 

 
- MÚSCULOS 

Estruturas ou tecidos coa capacidade de xerar movemento ao contraerse e relaxarse. 
O movemento do Ricardo Mella xérase grazas ao conxunto que conformamos familias, alumnado, 

persoal non docente, claustro e a sociedade que nos rodea. Entre todos temos a capacidade de 
avanzar, brincar, parar, resistir, correr… Para optimizar os nosos esforzos, temos que adestrarnos, 
prepararnos para as probas que xurdan, fortalecendo os nosos vencellos, coñecendo as nosas 
características e cumprindo coas nosas funcións. 

 
- SISTEMAS ORGÁNICOS 

Inda que cada órgano do corpo realiza as súas funcións específicas, os órganos tamén funcionan 
conxuntamente por grupos, denominados sistemas orgánicos. 

Os sistemas orgánicos do noso instituto son numerosos e moi diversos: desde o transporte escolar, o 
fondo solidario de libros, a biblioteca, as actividades extraescolares e complementarias, a ANPA, 
as celebracións como o Magosto, o Samaín, o Nadal, o Entroido, fin de curso… , pasando polos 
nosos Departamentos, o Consello Escolar, os equipos de Orientación, Igualdade, Dinamización 
lingüística, FCT… encabezados pola Equipa directiva. 

 
- PEL 

Cuberta externa que actúa como barreira protectora do organismo, protexéndoo e contribuíndo a manter 
íntegras as súas estruturas, funciona tamén como sistema de comunicación cao contorna e é un dos 
principais órganos sensoriais. 



 
 
A nosa pel é esa parte externa que nos define, a nosa carta de presentación de cara ao exterior. Dun 

xeito material, comeza na nosa fachada e continúa coa decoración dos nosos corredores, as 
entradas, o interior das nosas aulas, dos nosos talleres; dun xeito máis virtual é a nosa páxina 
web e todo aquilo que transmitimos na nosa contorna. 

 
- CORAZÓN 

Con corazón facemos referencia a algo intanxible, facemos referencia á esencia do que buscamos, a 
resposta ás nosas inquedanzas máis profundas. É unha mistura de 
Convivencia+Educación+Formación; unha resposta á vez esixente, inclusiva, positiva, respectuosa 
e que repare as desigualdades da nosa sociedade.  

 

PASEMOS Á ACCIÓN 

Agora é cando agardamos a túa colaboración para definir o IES Ricardo Mella que ambicionamos. Para 
participar tes que dedicar uns minutos para dar forma a algo que pode perdurar durante moitos anos: 

o Comeza facendo clic no link co nome de “FORMULARIO”. 
o Sigue os pasos indicados 

▪ Identifícate correctamente e cubrindo todos os campos 
▪ Elixe unha ou varias seccións nas que desexes achegar as túas propostas 

● Describe a situación que consideras poder ser mellorada 
● Expón a túa proposta 

▪ Tamén podes facernos chegar varios Formularios 
▪ Data límite para recibir propostas 20/12/19 

o Estudaremos todas as propostas 
▪ Unha achega non se considerará válida se: 

● Non ven cos datos persoais correctamente cubertos 
● Se contén faltas de respecto a algún membro da comunidade 

▪ Estableceranse medidas para cada parte da estrutura 
▪ A solución será definida de xeito maioritario 
▪ As propostas que non se poidan levar a cabo xustificaranse por escrito perante os 

impulsores 
o En Abril de 2020 publicaremos na páxina web as medidas que serán de 3 tipos: 

▪ As que se levarán a cabo de xeito inmediato 
▪ Aquelas que unha vez aceptadas pero pola súa complexidade serán executadas 

paulatinamente 
▪ Un paquete de medidas aceptadas pero que para a súa execución dependen de 

órganos que non participan na consulta 


