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 Segundo o artigo 88 do Decreto 324/1996, do 26 de xullo polo que se establece o 

Regulamento Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria, "Os centros disporán de 

autonomía para definir o modelo de xestión organizativa e pedagóxica, que deberá concretarse 

no proxecto educativo de centro, proxectos curriculares e normas de funcionamento." 

 Este documento pretende facer unha adaptación das normas xerais establecidas pola 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ao noso centro, co fin de 

establecer un eficiente funcionamento adaptado ás características particulares da comunidade 

educativa do IES Salvaterra de Miño. 

 Por outra banda, tanto a LOE como a LOMCE no seu artigo 120 apartado 1 especifica 

que: “Os centros disporán de autonomía pedagóxica, de organización e de xestión no marco 

da lexislación vixente e nos termos recollidos na presente Lei e nas normas que la 

desenvolvan”. No marco desa autonomía o presente texto contextualiza a lexislación vixente en 

función das particularidades sociais e das circunstancias reais do centro e do seu entorno para, 

deste xeito, poder xestionar dunha forma eficaz os recursos que ofrece  a Consellería. 

 

2. CONTEXTO DO CENTRO 

2.1.- Situación e instalacións 

  O IES Salvaterra de Miño atópase na parroquia de Salvaterra (cabeceira do concello) 

en Chan da Ponte Nº 12. Está situado no polígono industrial da vila, polo que está rodeado de 

empresas dedicadas a diferentes actividades (metal, pedra, transportes...). 

 O centro leva en pé dende o curso 1998/99, co que é, relativamente, un centro novo, 

pero non por iso carente de problemas a nivel arquitectónico: os poucos anos do centro non 

impediron, no seu día, a aparición de problemas respecto ás instalacións materiais e a 

construción do mesmo, referidos a entrada de augas de chuvia en varias dependencias 

(biblioteca, aulas e departamentos), falla na insonorización das aulas tanto nos tabiques como 

na cuberta dos andares superiores, fallo no illamento térmico cara o exterior (moito frío e calor), 

fallo na ventilación e iluminación das aulas (por defecto e exceso respectivamente), falta dun 

salón de actos, afundimento das pistas exteriores e corredores externos ao edificio principal, 

corremento de lousas e pedras nalgunhas fachadas do edificio principal e ximnasio, problemas 

de extracción de fumes no taller de soldadura… Todos estes problemas e a outros que neste 
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comunidade educativa do noso IES. 

 

2.2.- Entorno socio – económico 

 Salvaterra de Miño está situada ao sur da provincia de Pontevedra, onde o río Miño é 

fronteira natural con Portugal. 

 Situado na comarca do Condado do Tea, o concello ten unha extensión de 62 km2 e está 

constituído por 17 parroquias, con máis de 9600 habitantes. O seu relevo chan e a abundancia 

de auga únense ao seu especial microclima convertendo ao concello nunha zona ideal para as 

plantacións vitivinícolas e hortícolas. A isto tamén contribúen os seus cinco ríos: Uma, Tea, 

Caselas, Mendo e Miño. 

 A vila experimentou, poucos anos atrás, unha fase expansiva directamente relacionada 

co proxecto da PLISAN, de aí o auxe da construción e a mellora das infraestruturas viarias en 

dirección O Porriño, Ponteareas e As Neves. Durante esa fase expansiva aumentou o número 

de empresas e edificios  do seu polígono industrial, paralelamente á potenciación do concello 

como destino de lecer e turismo, polas súas boas condicións climáticas e paisaxísticas (rutas 

de sendeirismo, club de piragüismo no río Miño, festa do viño...).  Actualmente e debido, entre 

outras circunstancias, á actual crise económica, esa fase expansiva está paralizada. Con todo, 

trátase dunha área rural cun hábitat disperso e con predominio de actividades económicas 

primarias. Neste sentido, as condicións económicas das familias están no segmento medio-

baixo. Feitos coma este contan moito á hora de organizar as actividades do centro tanto a nivel 

extraescolar como académico. O transporte é outro problema a ter en conta xa que este non 

conta con horarios flexibles nin percorridos apropiados para que as familias poidan 

comunicarse facilmente coa cabeza do concello, feito que dificulta a relación das familias co 

centro, importante no ámbito educativo. 
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2.3.1. Alumnado 

 O alumnado do IES Salvaterra de Miño procede, na súa maioría, do propio concello. 

Principalmente chegan ao centro tralo seu paso polos colexios adscritos, que son o CEP Carlos 

Casares (situado na parroquia de Alxén), o CEIP Infante Felipe de Borbón (situado na 

parroquia de Salvaterra) e o CEIP de Leirado (parroquia de Leirado). Isto é motivo máis que 

suficiente para que un dos obxectivos do IES Salvaterra de Miño sexa o de manter reunións 

periódicas coas direccións de ditos centros co fin de tratar de impulsar a cooperación entre o 

IES e os centros adscritos, preparar a chegada ao centro dese alumnado e tratar de prever 

posibles problemas académicos e de conduta. 

  Grazas á oferta educativa do IES Salvaterra de Miño, chegan, tamén, alumnos 

procedentes de concellos limítrofes, como Salceda de Caselas, Ponteareas e As Neves. Temos 

que ter en conta, ademais, que, aínda que nunha porcentaxe ben pequena, ao centro chega 

tódolos anos alumnado inmigrante (Marrocos, Cuba, México…) o que obriga a tomar medidas 

para a súa integración no noso sistema educativo 

 Neste curso contamos con 518 alumnos e alumnas cunha tendencia ao alza que se 

consolida ano a ano. 

2.3.2. Profesorado 

 No IES Salvaterra de Miño somos un total de 47 profesoras e profesores divididos en 19 

departamentos didácticos, sendo as mulleres ampla maioría. A maior parte do profesorado ten 

destino definitivo no centro, habendo so arredor dun 13% do profesorado en expectativa de 

destino ou en situación de interinidade. 

2.3.3. Persoal non docente 

 O centro conta con dúas bedeis, unha con destino definitivo (que ocupa a vivenda que 

se menciona na descrición do centro) e outra en situación de interinidade, unha auxiliar 

administrativa, en situación de interinidade, e tres limpadoras, dúas das cales teñen a praza en 

propiedade. 
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 Clasificamos os fins e as intencións educativas do Centro entorno a catro apartados: fins 

e intencións básicas; formación vinculada con valores e actitudes; intencións con respecto á 

comunidade educativa e fins relacionados coa formación conceptual do alumnado. 

 

3.1. Principios básicos e fundamentais. 

- Entender o feito educativo cunha educación integral do alumnado en coñecementos, 

destrezas e valores nos distintos ámbitos (vida persoal, familiar, social e profesional), 

entendéndoo, igualmente, como un feito non unidireccional senón aberto, reflexivo e recíproco. 

- Ter como propósito a mellora continua no contexto do ensino-aprendizaxe. Buscar novas 

estratexias. Fomentar a formación e orientación continua do profesorado co ánimo de atender 

as distintas situacións que se poidan presentar, relacionadas coa conflitividade, autoestima do 

alumnado, prexuízos educativos, etc. En relación a esa mellora continua, pensamos na 

conveniencia da avaliación das accións desenvolvidas no Centro, así como do conxunto do 

sistema educativo. 

- Contribuír ao desenvolvemento e fomento das capacidades básicas do noso alumnado: 

correcta expresión oral e escrita nas distintas linguas, comprensión, lectura comprensiva, 

cálculo. Ditas capacidades deben ser tidas en conta dende tódolos departamentos didácticos. 

- Contribuír a valorar os estudos dos ciclos formativos dentro da secundaria, como opción 

válida para o desenvolvemento profesional e persoal, deixando de ter unha visión auxiliar de 

saída para o alumnado con deficiencias académicas. 

- Potenciar a interdisciplinaridade. 

- Esforzarnos por reducir o fracaso escolar e o abandono. 

- Potenciar a orientación do alumnado. 

- Potenciar a participación activa e democrática do alumnado. 

- Atender á diversidade e procurar unha atención máis individualizada. 

- Primar os criterios de racionalidade e obxectividade. 

- Prestar unha atención especial a educación en igualdade e a non discriminación da muller. 

- Desenvolver a capacidade argumentativa e o pensamento lóxico. Preparar ao alumnado para 

que poidan aprender por si mesmos, fomentando a súa autonomía e o pensamento crítico, 

feitos que contribúen a promover a súa autoestima. 
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docente, coas nais e cos pais do alumnado. Entendelo como unha riqueza patrimonial e 

exemplo dunha cultura propia nun contexto de globalización e uniformidade. 

 

3.2. Valores e actitudes 

- Fomentar e valorar o esforzo, os hábitos de estudo, a cultura do “saber facer”, facer ben, con 

calidade. 

- Fomentar os valores da xustiza e da igualdade. Compensar as desigualdades. 

- Rexeitar a violencia e, pola contra, contribuír á educación para a Paz. 

- Non discriminar por razón de sexo, raza ou relixión. Contribuír a unha educación non sexista. 

- Respectar á liberdade de expresión. 

- Coñecer e respectar o medio natural. Ser respectuosos co medio ambiente. Valorar o 

consumo racional. 

- Respectar o patrimonio público. 

- Coñecer o propio corpo e valorar a necesidade de mantelo san. Previr no consumo de 

substancias estupefacientes e alcoholismo. Fomentar os hábitos relacionados coa saúde 

persoal (alimentación, hixiene, educación sexual, etc.). 

 

3.3. Comunidade Educativa 

- Fomentar as boas relacións e o respecto entre os membros da Comunidade Educativa. 

- Fomentar as relacións co ex - alumnado. 

- Potenciar a relación coas familias dende a Dirección, titorías, etc. Prestar atención ao seu 

nivel socioeconómico. 

-  Atender á realidade social e familiar dos nosos alumnos, en especial a aqueles en situacións 

de maior vulnerabilidade. 

- Fomentar a participación activa do alumnado nas Actividades Complementarias e 

Extraescolares. 

- Implicar nas actividades do Centro a institucións e colectivos do entorno. 

- Establecer protocolos de comunicación sobre ciclos formativos tanto para o noso como para o 

alumnado de fóra do centro. Promocionar, en consecuencia, os nosos ciclos formativos no 

propio entorno pero tamén nos concellos limítrofes, incluíndo localidades próximas do norte de 
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alumnado ao Centro. 

 

3.4. Coñecementos 

- Fomentar nas materias técnicas, científicas e sociais a necesidade de ter conceptos claros e 

fundados para chegar a ser profesionais cualificados con alto grao de responsabilidade técnica. 

Capacitar para o exercicio de actividades técnico-profesionais. 

- Valorar e potenciar o coñecemento das linguas estranxeiras. Fomentar a realización e 

participación en viaxes de estudios, intercambios, bolsas de estadías no estranxeiro. 

- Impulsar as Actividades Complementarias e Extraescolares. Fomentar o achegamento a 

actividades culturais. 

 

4. O CENTRO EDUCATIVO 

4.1. Estrutura física do centro 

O centro conta con dous edificios.   O edificio principal está formado  por dúas naves 

alongadas (norte e sur),  

 

conformando unha planta en H cuxo centro corresponde ao ascensor. Aos lados deste sitúanse 

dúas caixas de escaleiras, que conforman catro pequenos patios interiores. A nave sur, con 

tres andares, reúne o maior número de aulas do centro (a maioría aulas – materia) así como os 

laboratorios de bioloxía e física e química, aula de audiovisuais, aula de educación plástica e 

visual e unha aula de informática. Na nave norte atópanse na planta baixa a conserxería, 
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e departamento de ciclo, mentres que na planta superior temos a sala de profesores, área de 

dirección, departamentos didácticos, aula de montaxe audiovisual, outra pequena aula de 

informática e un cuarto para uso do persoal de limpeza. O segundo edificio, separado do 

principal por un corredor semicuberto, contén cara o leste a vivenda do/a conserxe 

(actualmente habitada), a aula de usos múltiples e o taller do ciclo de soldadura e caldeirería. 

No medio están a aula de música, unha aula grande de informática, as aulas de debuxo e o 

taller de tecnoloxía. No oeste do edificio, e separado das demais estancias por un corredor que 

serve de entrada ao edificio principal, temos o ximnasio e no seu baixo o departamento de 

educación física, as duchas e os vestiarios. Xunto aos edificios o centro dispón dun 

aparcadoiro para o persoal e dúas pistas polideportivas. Na parte posterior, cara o sur, ten 

unha explanada de terra onde se atopa a estación meteorolóxica e a horta escolar. 

 Salientar, ademais, que existe un acordo co concello para o uso dunha nave industrial 

no polígono Chan da Ponte na que está instalado o taller de madeira. 

4.2. Organización de espazos e instalacións 

 O plano que figura máis abaixo representa un esquema das aulas e estancias principais 

dos edificios descritos no apartado anterior. 

 Hai que facer constar que, exceptuando o alumnado de PMAR, non existe aula - grupo, 

senón que temos organizados os espazos en aula - materia. Ese modo de distribución fai que 

se optimicen os espazos existentes e non haxa problemas á hora de facer desdobres de 

materias optativas nin á hora de utilizar aulas específicas como as aulas de informática, os 

talleres, os laboratorios, etc. 

 A utilización de aulas comúns (aulas de informática, aula de audiovisuais, aula de usos 

múltiples,...) vénse xestionando en función das necesidades pedagóxicas do profesorado, 

existindo cadros horarios semanais nos que o profesorado pode facer a correspondente 

reserva destas aulas. A maiores, á hora da confección dos horarios tense en conta as 

solicitudes por parte dos diferentes departamentos da necesidade de uso destas aulas, 

aparecendo indicadas nos cadros horarios antes citados as sesións de ocupación semanal 

fixas. 
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 Cos cambios lexislativos que se foron producindo ao longo dos últimos anos, a oferta 

educativa do IES Salvaterra de Miño, ao igual que a de outros moitos centros da Comunidade 

Autónoma Galega, viuse bastante modificada. Actualmente no noso centro impártense as 

seguintes ensinanzas: 

 Ensinanza Secundaria Obrigatoria (ESO) 

 Bacharelato, nas modalidades de Bacharelato Científico e Bacharelato de Humanidades 

e Ciencias Sociais 

 Ciclo de grao medio de Soldadura e Caldeiraría 

 Ciclo de Formación Profesional Básica de Carpintaría e Moble 

 Ao ser un centro rural e non contar cun amplo número de alumnado, sobre todo no 

bacharelato, vémonos na obriga de ter que crear itinerarios nalgúns cursos das ensinanzas 

mencionadas anteriormente para poder xestionar do modo máis axeitado os recursos humanos 

dos que dispoñemos. Asemade, no IES Salvaterra de Miño temos unha oferta de materias 

optativas acorde co "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", coa  

"ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 

configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación 

secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta.", coa 

"RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación , Formación 

Profesional e Innovación educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso 

académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, e co "Decreto 133/2007, do 5 

de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na 

Comunidade Autónoma de Galicia." que garante a adquisición das Competencias Básicas por 

parte do noso alumnado. 

 A oferta de matrícula para ESO e Bacharelato no curso 2019/2020 é a que se detalla a 

continuación: 



 

 

      I.E.S. SALVATERRA DE MIÑO                                                             F.S.E.           

11 

 

CHAN DA PONTE, S/N 

36450 – SALVATERRA DE MIÑO 

PONTEVEDRA 

Tel: 986658238    Fax: 986659259 

ies.salvaterra.mino@edu.xunta.es  

MATRÍCULA 1º e  2º de E.S.O. CURSO 2016-2017 

 

1º E.S.O.   2º E.S.O.  

TRONCAIS, 

ESPECÍFIC

AS E LIBRE 

CONF. 

AUTON. 

 Bioloxía e Xeoloxía 
 Xeografía e Historia 
 L.Castelá e L. 
 L. Galega e L. 
 1ª L.Estranxeira: 

Inglés 
 Matemáticas 
 E.Plástica, visual e 

audiovisual 
 E.Física 
 Invest. e Tratamento 

da Información. 
 2ª L. Estranxeira: 

Francés 

 

TRONCAIS, 
ESPECÍFIC
AS E LIBRE 

CONF. 
AUTON. 

 

 Física e Química 
 Xeografía e Historia 
 L. Castelá e L. 
 L.L.Galega 
 1ªL.Estranxeira: Inglés        
 Matemáticas 
 Tecnoloxía 
 E.Física 
 Música  
 2ª L. Estranxeira: 

Francés  
 Oratoria 

 

 

Elixir una 

das dúas 

específicas 

 Relixión 
Elixir una 

das dúas 

específicas 

 Relixión  

 Valores éticos  Valores éticos 
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3º E.S.O.  

TRONCAIS 

 

 Bioloxía e Xeoloxía 
 Xeografía e Historia 
 L.L.Castelá 
 Física e Química 

Elixir unha entre 

 Matemáticas:  Académicas      
Aplicadas  

               Elixir unha entre 

 1ª L. Estranxeira:     Inglés        
  Francés 

ESPECÍFICAS 

 Educación Física 
 Música 
 Tecnoloxía 
 Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual 

LIBRE 

CONFIGURACIÓ

N AUTONÓMICA 
 L. L. Galega. 

Seleccionar 

unha das 

seguintes 

específicas 
 

 Relixión católica 

 Valores Éticos 

ESPECÍFICAS 

Optativas  

(elixir unha) 

 2ª L. Estranxeira Francés 
 Cultura Clásica 

Nota.- Na adxudicación da materia optativa, terá preferencia o alumnado matriculado en xuño. 
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3º PMAR 

E.S.O. 

 

ÁMBITOS, 

TRONCAI

S E 

ESPECÍFI

CAS 

 Ámbito Científico 
 Ámbito Lingüístico – 

Social 
 Ámbito de Lingua 

estranxeira: Inglés 
 Educación Física 
 Tecnoloxía 
 Educación Plástica e 

Visual 
 Música 

 

 Relixión católica 

 Valores Éticos 

 

Elixir 

unha das 

seguintes 

materias 

específica

s 

ESPECÍFI

CA 

Optativa 

(elixir 

unha)  

 2ª LE. Francés 
 Cultura Clásica 
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MATRÍCULA  4º de E.S.O. CURSO 2016 - 2017 

 

Materias troncais, 
específicas e de libre 

configuración 
autonómica 

(para todo o alumnado) 

 

 Xeografía e Historia 
 Educación Física 
 Lingua estranxeira: __  Inglés     __  Francés 

 Lingua Castelá e Literatura 
 Lingua Galega e Literatura 

 

Elixir unha das 
seguintes específicas 

 Relixión católica 

 Valores éticos 

 
 
Itinerarios (materias troncais e específicas de opción): 

- Primero escolle un itinerario dos catro posibles. 
- Despóis numera por orde de preferencia as optativas. 
- Na adxudicación da materia optativa, terá preferencia o alumnado matriculado en xuño. 
- En cada bloque elixir unha específica (as marcadas con *) 

 

  ACADÉMICAS (INICIACIÓN AO BACHARELATO) 
Matemáticas Académicas 

OPTATIVAS (numerar 

por orde de preferencia) 

 

 Física e Química 
 Bioloxía e 

Xeoloxía 
 Tecnoloxía * 
 EPVeAv* 

 

 Economía 
 Latín 

 Música* 
 EPVeAv*  2ª Lingua Estranxeira 

 Cultura Clásica 
 Cultura Científica 
 TIC 
 Filosofía 

 APLICADAS (INIC. Á FORMACIÓN PROFESIONAL) 
Matemáticas Aplicadas 

 

 Inic. á Activ. Emprend. e 
Empres. 
 CC Aplic. Á Activ. Profesional 
 Música* 
 EPVeAv* 

 

 Inic. á Activ. Emprend. e 
Empres. 
 CC Aplic. Á Activ. Profesional 
 Tecnoloxía* 
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1º BACHARELATO. CURSO 2016-2017 

Materias troncais, específcas e libre 
config. Autonómica: 

Educación Física 
Filosofía 
Lingua Castelá e Literatura I 
Lingua Galega e Literatura I 

Primeira Lingua : 
(Elixir unha) 
    Inglés  I  
    Francés   I 

 
 Elixir unha vía e dentro desa vía un bloque. 
 Materias específicas: elixir 6 horas de materias específicas (4+2 ou 

3+2+1) (máximo 3 materias) excepto no itinerario de Debuxo Técnico, 
Física e Química e Tecn. Ind. I que se deberán elixir 3 horas (2+1) de 
materias específicas. 

 Procurarase dar preferencia na elección ás matrículas de xuño e xullo. 

 Ciencias e Tecnoloxía 
Troncais (elixe un bloque) Específicas de 4 horas 

Matemáticas I 

  
Biolox e 

Xeolox 

Física e 

Química 

 

  
Debuxo 

Técnico I 

Física e 

Química 

Tecnoloxía 

Indus l 

 Debuxo Técnico I (Só 
posible se hai 
suficiente demanda) 

Específicas de 3 horas 

(máximo unha) 

 Linguaxe e práctica 
musical 

 Tecnoloxía Industrial I 

 Humanidades e 
Ciencias Sociais (elixir 
unha) 

Troncais (elexir un bloque) 
Específicas de 2 horas 

(máximo unha) 

 Latín I (Humanidades) 
 Mat. Aplic. CCSS I 

(CCSS) 

  

Grego 

Hª Mundo Cont.  2ª Lingua estranxeira 
 Tecn. da Información 

e Comunicación I 
 Cultura Científica 

  

Grego 

Lit. Universal 

  

Economía 

Hª Mundo Cont. 

Específicas de 1 hora 

(máximo unha) 

 Obradoiro de 
comunicación oral e 
escrita. 

 Relixión Católica 
  

Hª Mundo Cont. 

Lit. Universal 
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MATRÍCULA DE 2º DE BACHARELATO CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

CURSO ESCOLAR 2016 – 2017 

Materias comúns: 

 Historia de España 
 Lingua Castelá e Literat. 

II 
 Lingua Galega e Literat. 

II 

Primeira Lingua :   

 Inglés    II 

 Francés   II 

 As materias que teñan * só se poderán avaliar  se teñen superada a correspondente de 
1º curso. 

 Elixir unha das opción para as materias específicas optativas (troncal ou unha de 3 
horas e unha de 1 hora)  

 Procurarase dar preferencia na elección ás matrículas de xuño e xullo. 
 ** Esta opción só é posible se a materia dunha hora elixida é Relixión 

 

 Ciencias e 
tecnoloxía 

Troncais (elixir unha opción) 
 Unha troncal como EO 

Matemáticas II 

 Opción A 
Xeoloxía 

Bioloxía * 

 

 Física* (como EO) ou 
 Dúas materias de 2 horas 

(indicalas no cadro 
correspondente)** 

 

Química*. 

 Unha de 3 hora e unha 
de 1 hora 

De 3 horas 

EO (numerar 

por orde de 

pefer.) 

De 1 hora 

(elixir unha) 

 Ciencia
s da Terra e 
Medio.  
 Hª 
Música e D 
 2ª LE 
Fcés II* 
 Tec. 
Ind. II* 
 TIC II* 

 Com. 
Audiov. (LCC) 
 Relixión 
(EO) 

 Opción B 

Materias de dúas horas 

LCA (numerar por orde 

de preferencia) 

Debuxo Técnico II*  

Física* (como EO) 

 Ética e Fil. do dereito 
 Métodos Est. E Numéricos 
 Xª e Hª de Galicia 
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Química*  Lit. Gal. séc. XX e da 
Actualidade 
 Fil. Ciencia e Tecnoloxía 



 

      I.E.S. SALVATERRA DE MIÑO                                                             F.S.E.           

 

CHAN DA PONTE, S/N 

36450 – SALVATERRA DE MIÑO 

PONTEVEDRA 

Tel: 986658238    Fax: 986659259 

ies.salvaterra.mino@edu.xunta.es 

18 

MATRÍCULA DE 2º DE BACHARELATO HUMANIDADES E CCSS 

CURSO ESCOLAR 2016 – 2017 

Materias comúns: 

 Historia de España 
 Lingua Castelá e 

Literatura II 
 Lingua Galega e 

Literatura II 

Primeira Lingua :  

 Inglés    II 

 Francés   II 

 As materias que teñan * só se poderán avaliar  se teñen superada a correspondente de 
1º curso 

 Elixir, entre as optativas, unha de tres horas e unha de unha hora. 
 Procurarase dar preferencia na elección ás matrículas de xuño e xullo 
 ** Esta opción só é posible se a materia dunha hora elixida é Relixión. 

 

 

 Humanidad
es e Ciencias 
Sociais (Elixir 
unha) 

Propias de modalidade   Elixir unha de 3 horas e 
unha de 1 hora 

 Latín II 
(Huma.) 
 Matem. 
Aplic. II 
(CCSS) 

 Opción A 
 Opció

n B 
 Opción C 

De 3 horas 

EO(numerar por 

orde de pefer.) 

De 1 hora 

(elixir unha) 

Grego II* 

Hª Arte 

 

 HªFilosofía 
(como EO)  
ou 

  

  Dúas de 
dúas horas 
(indicalas 
no cadro 
das 
materias de 
dúas 
horas)** 

Xeografía* 

Economía  

 

 HªFilosofía 
(como EO)  
ou 

  

  Dúas de 
dúas horas 
(indicalas 
no cadro 
das 
materias de 
dúas 
horas)** 

Xeografía 

Hª Arte  

 

 HªFilosofía 
(como EO)  
ou 

  

  Dúas de 
dúas horas 
(indicalas 
no cadro 
das 
materias de 
dúas 
horas)** 

 Ciencias 
da Terra e 
Medio.  
 Hª 
Música e D 
 2ª LE 
Fcés II* 
 Tec. Ind. 
II* 
 TIC II* 

 Com. 
Audiov. (LCC) 
 Relixión 
(EO) 

Dúas de 2 horas LCA (numerar 

por orde de pref.) 

 Ética e Fil. do dereito 
 Métodos Est. E Numéricos 
 Xª e Hª de Galicia 
 Lit. Gal. séc. XX e da 
Actualidade 
 Fil. Ciencia e Tecnoloxía 
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OPTATIVIDADE EN 2º DE BACHARELATO 

 

 8 horas entre materias específicas de opción e materias de libre configuración 

 As materias específicas de opción poden ser de 3 horas e de 1 hora (relixión), ou unha 
troncal non elixida. 

 Hai que elixir como mínimo dúas e como máximo 3 materias específicas de opción. 

 As materias de libre configuración son de 2 horas (as autonómicas) e de 1 hora (a do 
centro) 
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 O alumnado do ciclo formativo de grao medio de Soldadura e Caldeiraría terá 

que cursar os seguintes módulos: 

SOLDADURA E CALDEIRARÍA 

MÓDULO PROFESIONAL 

SESIÓNS 
SEMANAIS 1º 

ANO 

SESIÓNS 
SEMANAIS 

2º ANO HORAS SESIÓNS 

HORAS 
POR 

CURSO 

FOL 4   107 128 

960 

INTERPRETACIÓN 
GRÁFICA 5   133 160 

TRAZADO, CORTE E 
CONFORMACIÓN 8   213 256 

MECANIZADO 6   160 192 

SAN 13   347 416 

METROLOXÍA E ENSAIOS   7 123 148 

630 
SAP   15 261 313 

MONTAXE   11 193 232 

EMPRESA E INIC 
EMPRENDEDORA   3 53 64 

FCT     410     

            

TOTAL 36 36 2000     

 O alumnado do ciclo de Formación Profesional Básica de Madeira e Moble terá que 

cursar os seguintes módulos:  
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4.4 Actividades Complementarias e Extraescolares 

 Coas actividades complementarias e extraescolares pretendemos acadar unha 

formación integral do noso alumnado, tratando de que adquiran as competencias básicas que 

non serían quen de acadar co desenvolvemento ordinario das sesións lectivas no centro. 

 Este tipo de actividades supón, ademais, un extra de motivación para o noso alumnado 

e ofrece a posibilidade de adquirir coñecementos dunha forma diferente e, incluso, de ter 

acceso a experiencias educativas e formativas ás que non tería acceso doutro xeito. 

 Compre destacar que  o alumnado que participa nas actividades faino, en xeral,  de 

forma positiva.  Interésanse e participan activamente das propostas, aspecto este que anima 

ao profesorado a programar con eles actividades fóra do IES. Neste sentido, merece a pena 

comentar que  moitas actividades (como son as saídas ó teatro, as actividades deportivas 

exteriores, as actividades de orientación profesional, a participación en xornadas científicas e 

matemáticas, entre outras)  veñen sendo realizadas satisfactoriamente dende hai moito 

tempo. 

Nos últimos anos incrementouse notablemente a oferta educativa presentada por 

diferentes institucións  (museos, salas de exposicións, fundacións, concellos, etc.). O volume 

e variedade da oferta supera as posibilidades de participación reais dun centro educativo, polo 

que a selección e xestión desta información leva boa parte do traballo do Departamento de 

Actividades Complementarias e Extraescolares. Unha parte importante desta oferta chéganos 
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estando aprobada xa a programación de actividades, nestes casos seguimos o procedemento 

que corresponde mediante a súa aprobación  no  Consello Escolar. 

Son, normalmente, os departamentos didácticos os encargados de realizar a oferta de 

actividades complementarias e extraescolares. En todo caso, cabe salientar que hai unha 

serie de actividades que xa se levan realizando dende anos atrás no centro e que xa forman 

parte da idiosincrasia do IES Salvaterra de Miño. Algunhas delas son as que se expoñen a 

continuación:  

 participación no Meteoescolas do PLAN PROXECTA dende hai catro cursos 

 programa Alimenta-T ben e o proxecto SALSA como centro saudable 

 realización de traballos na horta escolar  

 elaboración da revista Estoxo.  

 participación no concurso de lemas contra a violencia de xénero 

 taller de papiroflexia nos períodos de lecer  

 pasaletra  

 concurso de fotografía matemática,  

 premio á mellor clase lectora,  

 celebración do magosto,  

 correlingua,... 

 Mención especial merecen  as conmemoracións do día da paz, da muller traballadora, 

do medio ambiente, semana das letras galegas, día mundial do sida, etc.. 

 As actividades a realizar sempre deberán contar coa autorización das nais, pais ou 

titor@s legais do alumnado, par o que contamos cun modelo de autorización que debe vir 

sempre asinado polo responsable do menor. Este modelo é o que a continuación se expón: 



                                                                                                                  

      I.E.S. SALVATERRA DE MIÑO                                                             F.S.E.                                                                                                                                                            

                                                   

 

CHAN DA PONTE Nº 12 

36450 – SALVATERRA DE MIÑO 

TFNO:986658238 FAX:986659259 

ies.salvaterra.mino@edu.xunta.es 

23 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR NUNHA A.C.E 

 

D/Dna ........................................................................................................ pai/nai/titor legal do/a 

alumno/a...........................................................................................que cursa 

........................................... autoriza a este/a, a participar na actividade complementaria ou 

extraescolar que consiste en:  

Data da actividade:   

Prezo:     

Percorrido - Itinerario:  

Hora de saída do I.E.S:  

Hora de chegada aproximada: 

Obxectivos da actividade: 

   
   
  

 

Observacións: 

ADVERTENCIA 

 

 Os/as alumnos/as están obrigados a cumprir as normas ditadas polos seus 

profesores/as acompañantes en todo momento. 

 Calquera tipo de incidencia producida poderá ser sancionada inmediatamente polos 

profesores/as acompañantes. 

 A sinatura deste permiso implica a aceptación das devanditas normas. 

 De non haber suficientes prazas admitirase o alumnado por orde de entrega do 

permiso. 

 

 Sinatura Pai/nai/Titor legal:  
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4.5. Servizos complementarios 

 O único servizo complementario co que contamos no IES Salvaterra de Miño é o 

servizo de transporte, que se organiza en 7 rutas distribuídas como segue: 

R.1  R.2  R.3  R.4 R.5 R.6  R.7 

Rañada Souto Piolindo Carrasqueira Cernadas Igrexa Chan da 

Salgosa 

Grixó Torreiro Cimadevil

a 

Vilacova Bugallal Luz Santas 

Regueira 

Souto Cotodouro Enxembre Sta Cristina A Feira Lamas Stas Cruce 

Arras Aldea Saa Sambríns Lombeira Covelo Pedra 

Furada 

Cruce Río Gandarach Oural Cruce Novo Bos Aires Funeraria Zacoteiras 

San Roque Ferreiros Cruz Cruc.Leirado Taraíño Granxas Couto 

Rotea Teleclub Fraguiñas Curras Gandarela A Roda Codesás 

Ron Cruceiro Lourido Escambroeir

a 

Cruce 

Salvaterra 

Salgosa Ermitas 

Teleclub Casal O Casco Corzáns  Oleiros  

Rua Nova  Carrascal Chans    

Praza  Martín/Min Fiolledo    

Porto  Capilla Dextros    

Igrexa  Chan 

Igrexa 

    

Muguiña  Cruz das 

Almas 

    

Angustias  Outeiro     

INSTITUTO

O 

INSTITUT

O 

INSTITUT INSTITUTO INSTITUT

O 

INSTITUT

O 

INSTITUT

O 
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 Hai unha única empresa que é a que xestiona todo este servizo que é a Empresa Raúl 

S.A. O servizo está integramente subvencionado pola Consellería de Cultura, Educación e 

O.U. que ano tras ano envía instrucións para a xestión do transporte escolar. 

4.6. A Biblioteca escolar 

4.6.1. Xustificación 

 O artigo 113 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, ratificado pola Lei 

Orgánica 8/2013 para a mellora da calidade educativa, especifica que: 

1. Os centros escolares disporán dunha biblioteca escolar. 

2. As administracións educativas completarán a dotación das bibliotecas dos centros 

públicos de forma progresiva. Para tal fin elaborarán un plan que permita alcanzar ese 

obxectivo dentro do período de implantación desta lei. 

3. As bibliotecas escolares contribuirán a fomentar a lectura e a que o alumno acceda á 

información e outros recursos para a aprendizaxe das demais áreas e materias e poida 

formarse no seu uso crítico. Igualmente, contribuirán a facer efectivo o disposto nos 

artigos 19.3 e 26.2 desta lei. 

4. A organización das bibliotecas escolares deberá permitir que funcionen como un 

espazo aberto á comunidade educativa dos centros respectivos. 

5. Os centros poderán chegar a acordos cos municipios respectivos, para o uso de 

bibliotecas municipais coas finalidades previstas neste artigo. 

 

 Atendendo a este artigo, o IES Salvaterra de Miño ten a súa propia biblioteca 

cumprindo todos os requisitos estipulados por esta normativa. Esta biblioteca foi, ano tras ano, 

aumentando os seus fondos, abrindo as súas portas non só ao alumnado, senón a todos os 

membros da comunidade educativa, realizando actividades diversas e variadas, ... 
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4.6.2. Organización e funcionamento 

 

 A biblioteca do IES Salvaterra de Miño conta con unha profesora coordinadora e un 

equipo de biblioteca. Este equipo de profesorado é o encargado de levar a cabo toda a 

xestión, tanto de fondos como de actividades e presentación de documentos para todas as 

convocatorias que xorden tanto dende a Consellería como dende o Ministerio (PLAMBE, 

Clubs de lectura, ...). As actuacións prioritarias de actuación do equipo de biblioteca van 

encamiñadas a: 

1. En relación á organización e xestión: 

 Ampliar, sempre que o equipo directivo e os horarios o permitan, o horario de 

apertura da biblioteca, polo menos os días nos que o noso centro ten xornada de 

tarde: martes e mércores. Contactar coa ANPA, para buscar a posibilidade de 

colaboración neste aspecto. 

 Mobiliario: Continuar (na medida en que o orzamento o permita) a mellora e 

ampliación dos andeis da biblioteca. 

 Catalogar os novos fondos e continuar coa recatalogación dos anteriores á 

entrada no Plambe, así como, dos existentes nos distintos departamentos. 

Revisar e mellorar coa axuda do profesorado a catalogación dos materiais xa 

actualizados. 

 Continuar co proxecto “Axudantes na biblioteca”, orientado á formación de 

colaboradores e instrutores directos das súas compañeiras e compañeiros. 

 Manter ao día o blog da biblioteca, así como a coordinación coa persoa 

responsable de divulgar as novas e actividades do centro a través da páxina 

web do mesmo. 

 Fondos: Revisar os contidos dos fondos. Facer os expurgos necesarios coa 

colaboración dos departamentos e recoller as súas propostas de compra, 

primando: 

- Materiais didácticos destinados a facilitar a autonomía na aprendizaxe por parte do 

alumnado. 
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- Audiovisuais e CD-ROMs interactivos. 

- Materiais destinados á atención á diversidade 

- Novos tipos de fondos: mapas, fotografías, xogos didácticos... 

2. En relación á dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, á súa integración 

no tratamento do currículo e á súa contribución á alfabetización múltiple e ao 

desenvolvemento das competencias básicas do alumnado: 

 Preparar, en colaboración cos departamentos implicados, exposicións por 

materias acompañadas con actividades relacionadas co obxectivo de achegar 

ao profesorado e ao alumnado os fondos existentes na biblioteca. 

 Colaborar cos departamentos que o desexen na elaboración de pequenos 

proxectos de investigación ou de actividades temáticas por materias que 

requiran, para o seu desenvolvemento, o uso dos fondos bibliográficos da 

biblioteca (educación documental). 

 Fomentar a ampliación do arquivo de actividades realizadas na biblioteca; 

colaborar tamén co profesorado na realización de novas unidades didácticas que 

favorezan a adquisición das competencias básicas do alumnado aplicadas ás 

distintas materias. 

3. En relación á formación de usuarios e a adquisición da competencia para o tratamento 

da información incluída na actual “competencia dixital” 

 Continuar coa formación de usuarios en 1º de E.S.O. 

 Continuar a formación dos alumnos e alumnas dos outros niveis como usuarios, 

cunha serie de actividades que incidan, a modo de repaso, no coñecemento do 

funcionamento e organización da biblioteca, así como o emprego dos recursos 

dispoñibles tanto materiais como virtuais. 

 Divulgar entre o profesorado información actualizada de recursos dispoñibles 

para traballar co alumnado o tratamento da información e a competencia dixital. 

4. En relación co fomento da lectura e co desenvolvemento do proxecto lector de centro. 

 Continuar coas actividades de animación xa asentadas: as mochilas viaxeiras en 

1º ESO, ofrecendo materiais diversos e axeitados para o alumnado e as familias; 
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a coordinación da Hora de Ler nos catro cursos de secundaria, ofrecendo 

seleccións de fondos a disposición do profesorado e alumnado; os clubs de 

lectura para o alumnado, e dándolles a maior difusión posible. 

 Elaborar, polo menos, dúas Guías de lectura: unha para o Nadal e outra para o 

verán. Ambas divulgaranse tamén a través da páxina web. 

 Difundir as novidades destinadas tanto ao alumnado (e familias) como ao 

profesorado. 

 Organizar actividades para o Día do Libro e o Día das Letras Galegas: Mercado 

de troco de libros, concursos de marcapáxinas, exposicións, lecturas en alto... 

 Colaborar coa vicedirección, así como, con outros equipos do centro na 

organización de actividades e na exposicións de materiais da biblioteca 

relacionadas coas distintas efemérides: o Día da Paz, da Muller, etc. Mellorando 

a súa visualización entre toda a comunidade educativa. 

 Organizar, contando con profesionais alleos ao centro, sesións de contacontos, 

encontros con autores relacionados con intereses do alumnado, actividades 

teatrais... 

 Colaborar no desenvolvemento do Plan Lector dos distintos departamentos, 

ofrecendo información dos recursos dispoñibles e posibilidades de aplicación. 

 Seguir desenvolvendo o programa de "mochilas viaxeiras". 

5. Outras actuacións. 

 Manter as canles de comunicación coa biblioteca municipal de Salvaterra. Se hai 

posibilidade, organizar algunha actividade conxunta: visitas do alumnado, 

participación en actividades interculturais... 

 Continuar animando aos pais e nais do alumnado a usar e gozar da biblioteca: 

Ofertar de novo o carné da biblioteca en 1º de E.S.O. Na sesión de presentación 

a comezo de curso. Contactar cas ANPAS. 

 Manter e divulgar a “Biblioteca solidaria”, actividade de intercambio temporal de 

libros, destinado ao alumnado. 

 Manter o contacto cos demais centros integrados no Plambe, divulgando a 

información e recursos dispoñibles entre o profesorado e dando a coñecer os 

nosos traballos. 
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4.7. A participación en programas europeos 

 

A) Accións dirixidas ao profesorado 

 Formamos parte da rede de centros de acollida de profesorado europeo para a 

realización de estancias profesionais no conxunto do territorio do estado español. Programa 

proposto polo MECD. Este é un programa que ten como finalidade reforzar o conxunto de 

accións destinadas a favorecer intercambios culturais, coñecer outras metodoloxías así como 

fomentar a aprendizaxe. 

 No momento de presentar este documento aínda non recibimos o contacto da persoa 

asignada, con todo, durante este mes de setembro ou outubro de 2019 recibiremos o contacto 

da persoa que vai realizar esta mobilidade.  

 Este ano os países elixidos na convocatoria foron Francia e Suíza coa finalidade de 

abrir contactos noutros países fóra de Alemaña.  

 Continuaremos informando cando saia a convocatoria deste vindeiro ano para que 

profesorado do noso centro poida optar a facer este tipo de mobilidade por Europa.  

B) Accións dirixidas ao alumnado de ESO e Bacharelato. 

 Participamos ,como centro asociado, nun proxecto de Asociación Estratéxica Escolar 

Erasmus+ Acción Clave KA2 .  

 Este ano pasado foi aprobado o proxecto RUSH (Re and Up Skilling Horizons). O 

período de vixencia será entre o 2017-2020.  O centro coordinador será o Convitto Nazionale 

Paolo Diacono de Cividale del Friuli - Italia. os centros asociados serán: Comuni de Cividale 

del Friuli, ARLEF de Udine de Italia; TOŠ-SEI Benussi Rovigno, Unione Italiana de Croacia e  

Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa, CEP Carlos Casares de Alxén e o 

IES Salvaterra de Miño .  

 É un proxecto para mobilizar alumnado e profesorado do centro. No mes de xaneiro 

dous profesores do noso centro foron ao Convitto Nazionale Paolo Diacono para facer os 

obxectivos e temporalización do proxecto. Entre o 14 e o 19 de Outubro de 2018 
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mobilizaremos a 5 alumnos/as e 5 profesores/as do IES Salvaterra de Miño. O tema central do 

proxecto é o coñecemento e desenvolvemento das linguas minoritarias no ámbito da 

Comunidade Europea como valor engadido á formación lingüística do alumnado. 

 Entre o 21e o 25 de outubro de 2019 recibiremos a 5 alumnos/as italianos,  5 

alumnos/as croatas con profesorado acompañante. É o momento de corresponder ao 

intercambio de alumnado e profesorado que se fixo o pasado ano en Italia polas mesmas 

datas.  

 O proxecto RUSH rematará no vindeiro mes de maio de 2020 e temos intención. se o 

proxecto non nolo impide e obtemos financiación, de mobilizar a 5 alumnos e a profesorado 

ao centro que participa no programa de Rovigno en Croacia. 

C) Accións dirixidas ao alumnado de FPBásica de Madeira e Ciclo Medio de Soldadura e 

Caldeiraría. 
 Propuxémonos participar, como centro asociado, nun proxecto de mobilidade de 

alumnado de FP para facer estadías profesionais en Europa no marco do Erasmus+ Acción 

Clave KA1.  

 Dende o ano 2015 cremos conveniente pensar como podíamos participar nun 

programa europeo dirixido á FP de Ciclo Medio e á FPBásica. A mobilidade deste alumnado, 

no mundo competitivo que hoxe vivimos, require de nós un esforzo para que poidan traballar 

en calquera lugar do mundo para completar a súa formación profesional. A preparación, e o 

camiño que xa levamos andado no noso ciclo coa incorporación da sección bilingüe, a 

reclamación do auxiliar de conversa, a certificación que se conseguiu da tarxeta do naval, o 

fomento de cursos de prevención de riscos laborais e un longo etcétera de iniciativas 

enfocadas ó noso alumnado vese complementado con esta oportunidade que se nos presenta 

de estar dentro do Consorcio dende o ano 2015 Practicum DEPO 2015 ERASMUS+ . 

  No mes de Xuño recibimos a aprobación do Practicum Depo2019, neste proxecto 

fixemos a petición de 4 prazas entre o 2019 e o 2021. 

              Este ano dentro do PRACTICUM DEPO2018 (Erasmus+) trataremos de propor a un 

alumno de soldadura e caldeiraría que nos comunicou que estaba interesado nunha bolsa do 

programa para traballar en empresas de Finlandia a partires do mes de outubro de 2019. 
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 Para concluír, dicir que valoramos moi positivamente abrir o centro a Europa e ao 

mundo . Necesitamos incorporar estas accións e iniciativas como un dos obxectivos a 

conseguir dentro do noso Proxecto Educativo de Centro (PEC) . Sabemos que temos un 

potencial humano moi ben preparado, alumnado e profesorado motivado para seguir 

buscando iniciativas deste tipo que favorezan e faciliten a mellor entrada no mercado laboral, 

cremos necesario buscar unha formación integral do alumnado que o fagan máis e mellor 

preparado. 

Seguiremos no noso empeño de facer deste novo proxecto Consorcio PRACTICUM 

DEPO 2019 a continuación dunha dinámica que poida continuar en vindeiros anos e buscar 

en Europa destinos para traballar e facer prácticas o noso alumnado de FP.  

 

5. ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DO CENTRO 

 

 Recollemos aquí, dunha forma moi xenérica, os distintos órganos responsables da 

xestión do centro. No anexo correspondente ás Normas de Organización e Funcionamento xa 

aparecen detalladas as funcións de cada un destes órganos. 

 

5.1. Órganos de goberno 

5.1.1. Órganos unipersoais 

 Son os cargos directivos, que no noso centro son 

 Director/a 

 Vicedirector/a 

 Xefa/a de estudos 

 Secretario/a 

5.1.2. Órganos colexiados 

 Son os compostos por membros da comunidade educativa: 

 Claustro de profesores e profesoras 

 Consello escolar. 

 Dentro do Consello Escolar están constituídas unha serie de comisións, a saber: 

 Comisión económica 
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 Observatorio de Convivencia Escolar 

 Comisión de Biblioteca 

 Persoa impulsora de medidas educativas que fomenten a igualdade 

5.2. Profesorado 

 A organización do profesorado do centro está baseada nas seguintes agrupacións: 

5.2.1. Departamentos didácticos 

 Forman parte de cada departamento didáctico tod@s @s profesor@s que imparten as 

materias correspondentes á mesma especialidade.  

 Mención especial merece o departamento de Orientación, que non imparte materias 

específicas, salvo na figura d@ profesor/a de pedagoxía terapéutica. 

5.2.2. Comisión de coordinación pedagóxica 

 Constituída por todos/a xefes/as de departamento, polo coordinador do equipo de 

Dinamización Lingüística, polo encargado da coordinación da formación en centros de 

traballo, pola persoa coordinadora da biblioteca escolar, pola profesora de pedagoxía 

terapéutica, pola xefa de estudos e presidida polo/a director/a do centro. É o órgano 

responsable da planificación, control, supervisión e avaliación dos temas académicos do 

centro. 

 

5.2.3. Xuntas de avaliación 

 Constituídas polo profesorado que imparte docencia nun  mesmo grupo, o orientador 

do centro, un membro do equipo directivo e presididas polo titor/a dese grupo. Cada xunta de 

avaliación é a encargada de tomar decisións, de forma soberana, acerca da promoción e 

titulación do alumnado de cada grupos, sempre tendo como referente os criterios de 

promoción e titulación establecidos. 

5.2.4. Equipo de convivencia 

 Dende o ano 2014, no IES Salvaterra de Miño, contamos con un equipo de 

convivencia, formado por  cinco profesor@s que son os responsables de xestionar, en 

coordinación coa xefatura de estudos e a dirección do centro os temas relacionados coas 

faltas contrarias á convivencia. As funcións deste equipo de convivencia están perfectamente 

detalladas no Plan de Convivencia do centro, que se xunta como anexo a este documento. No 

presente curso 2019/20 propuxémonos dar un impulso a aula de convivencia intentando 
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potenciar a súa función como medio para solucionar os problemas de convivencia no noso 

centro.  

 A maior coordinación entre os membros do equipo de convivencia, o establecemento 

de cotitorías para os alumnos derivados á aula, a inclusión da derivación á aula como 

posibilidade previa a unha amoestación, ou o traslado da aula de convivencia ao primeiro 

andar do edificio, forman parte das actuacións encamiñadas no presente curso para optimizar 

o seu funcionamento. 

5.2.6. Grupos de traballo e seminarios 

 A formación do profesorado no centro está organizada en grupos de traballo ou en 

seminarios, pudendo agruparse todos estes grupos de traballo ou seminarios nun Plan de 

Formación Permanente de Profesorado. A maiores, o profesorado pode recibir cursos de 

formación fóra do propio centro tendo en conta os recursos de formación que as distintas 

administracións poñen ao seu alcance. 

 

5.3. Organización do alumnado 

 O alumnado do centro se organiza formando grupos que se crean a criterio da dirección 

do centro, pero tendo como referente principal os criterios pedagóxicos que teñan que ver 

coas materias específicas de libre elección por parte do alumnado así como a información 

recibida do departamento de orientación e da información recibida dos colexios adscritos. 

 Os dereitos e deberes do alumnado aparecen reflectidos nas Normas de Organización 

e Funcionamento do centro (ver anexo correspondente). En todo caso cabe facer mención á 

5.3.1. Xunta de delegados/as 

 Esta xunta está integrada polos representantes do alumnado no Consello Escolar e por 

todos os delegados de todos os grupos do centro. 

 Tanto o modo de elección de delegados, coma o modo de elección dos representantes 

do alumnado na xunta de delegados, así como os dereitos e deberes de cada un deles, están 

perfectamente determinados no documento polo que se determinan as Normas de 

Organización e Funcionamento do IES Salvaterra de Miño. 

5.3.2.  Equipo de mediación escolar 

 Dende hai tempo, no IES Salvaterra de Miño vimos traballando para tratar de mellorar 

aspectos relacionados coa convivencia escolar. Foi a partir do curso 2014/2015 cando nos 
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metemos de cheo na tarefa de crear un equipo de mediación escolar entre o alumnado así 

coma regular o seu funcionamento.  

 Neste curso 2019/20, contamos cun equipo de mediación escolar formado por 

profesores e alumnos que ven desempeñando unha importante labor na resolución de 

conflitos entre iguais. Esta iniciativa vese complementada coa existencia de observadores de 

convivencia e alumnos acompañantes. Como novidade desenvolveremos un programa TEI 

dirixido ao alumnado de 1º de ESO e no que colaborará o alumnado formado en mediación. 

  Tamén está aprobado en Consello Escolar o protocolo de mediación (que figura como 

anexo deste documento) para cando sexa necesario aplicar esta modalidade de resolución de 

conflitos. 

 

5.4. Equipo de Dinamización Lingüística  

 No artigo 15 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de Galicia, aparecen regulados os aspectos que afectan aos equipos de 

Dinamización da Lingua Galega. Seguindo eses preceptos, no IES Salvaterra de Miño temos 

nomeado un coordinador ou unha coordinadora dependendo das necesidades horarias e da 

carga lectiva do profesorado do centro. Ese/Esa coordinador/a xunto cun equipo formado por 

máis profesorado (normalmente voluntario), alumnado de diferentes cursos (tamén voluntario) 

e persoal non docente (voluntario, aínda que non sempre é posible contar con persoal non 

docente) conforman o equipo de Dinamización da Lingua Galega e realizan, ao longo do ano, 

diferentes tarefas a prol desa dinamización. 

 Caben destacar as participacións en diferentes convocatorias como, por exemplo, os 

premios de innovación, colaboración intensa co equipo da biblioteca para a realización de 

diferentes actividades ao longo do curso escolar, participación no correlingua, e tamén hai que 

salientar a publicación anual da revista escolar “O Estoxo”, da cal aparecen na web do centro 

as últimas edicións. 

 

5.5. Organización do persoal non docente 

 Na secretaría do centro traballa unha auxiliar administrativa, sendo o seu horario de 

atención ao público a diario dende as 8:30 ata as 14:00 horas e os mércores pola tarde dende 

as 16:30 ata as 18:10 horas. 
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 Contamos con dúas prazas de conserxe que cubren todo o horario lectivo do centro. 

Unha desas persoas está, actualmente, ocupando a vivenda do centro. 

 Con respecto ao persoal de limpeza, no IES Salvaterra de Miño contamos con tres 

persoas a tempo completo encargadas de levar a cabo as tarefas correspondentes. 

 O capítulo III das Normas de Organización e Funcionamento do centro está 

completamente dedicado ao persoal non docente (ver NOF anexo a este documento). 

 

6. RELACIÓN DO CENTRO CON OUTRAS INSTITUCIÓNS 

 É unha prioridade nos equipos directivos que levan pasado polo IES Salvaterra de Miño 

manter relacións con outras institucións para establecer diferentes tipos de colaboración. 

Cabe destacar, entre outras as seguintes: 

 Relacións co Concello de Salvaterra de Miño: ano tras ano establecemos diferentes 

colaboracións que redunden nun beneficio mutuo. Cabe destacar o “Proxecto 

Salvaferro” que posibilitou a construción dunha escultura urbana; as convocatorias 

anuais das becas de estudos; o financiamento de diferentes proxectos de interese 

cultural; o financiamento de diferentes actividades de formación do alumnado como os 

cursos para a obtención da tarxeta do naval para o alumnado do ciclo de Soldadura e 

Caldeiraría; a colaboración na recepción de profesorado visitante no marco dos 

proxectos internacionais que se veñen desenvolvendo no IES. Como novidade este 

curso poremos en marcha un acordo de colaboración para que o alumnado do IES 

participe na decoración pictórica de diferentes elementos de mobiliario urbano 

seleccionados polo Concello de Salvaterra. 

 Relacións con empresas da contorna: necesarias para a realización das prácticas do 

noso alumnado, tanto do alumnado do ciclo medio de Soldadura e Caldeiraría como do 

alumnado da FPB de Madeira e Moble. 

 Relacións cos colexios adscritos: son diferentes as actividades que se levan a cabo cos 

colexios adscritos ao IES. Consideramos necesarias a realización deste tipo de 

intervencións xa que son s que abastecen de alumnado ao noso centro. Entre esas 

actividades caben destacar os concursos de fotografía matemática; a recepción que 

anualmente se fai para todo o alumnado de 6º de primaria cara a finais de curso; a 

colaboración en diferentes proxectos como o Rush co CEP Carlos Casares, 
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representacións teatrais do noso alumnado no CEIP Infante Felipe ou a participación 

na Semana da Ciencia do noso IES por parte do alumnado de primaria. 

 Relacións coa Deputación de Pontevedra: nestes últimos anos, por mor da realización 

de diferentes proxectos internacionais estamos en permanente contacto coa 

Deputación de Pontevedra que é a encargada de xestionar un consorcio de centros 

que estamos a participar en convocatorias de Erasmus +. 

 Relacións coa Inspección de Educación e coas institucións educativas: necesarias para 

resolver calquera tipo de incidencia ou dúbidas que poidan ir xurdindo no día a día en 

canto á organización e xestión do centro. 

 

7. CONCRECIÓN DO CURRÍCULO 

 

7.1. Adecuación dos obxectivos xerais da etapa ao contexto do centro 

 Tendo en conta o comentado no apartado 2.2 do presente documento, cabe destacar 

que non deberiamos facer diferenzas específicas para o noso centro á hora de propor 

obxectivos diferentes aos que xa de por si veñen indicados nos documentos legais. Tal vez, 

en todo caso, facer matizacións particulares á hora de levar os contidos á aula. Polo tanto, os 

obxectivos para cada unha das etapas educativas impartidas no centro serán: 

 

7.1.1. Educación Secundaria Obrigatoria 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

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. 
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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 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. 
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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. 

 

7.1.2. Bacharelato 

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. 
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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. 

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. 

 

7.1.3. Formación profesional 

1. A formación profesional no sistema educativo contribuirá a que o alumnado consiga os 

resultados de aprendizaxe que lle permitan:  

a) Desenvolver as competencias propias de cada título de formación profesional.  

b) Comprender a organización e as características do sector produtivo correspondente, así 

como os mecanismos de inserción profesional.  

c) Coñecer a lexislación laboral e os dereitos e obrigas que derivan das relacións laborais. 

d) Aprender por si mesmos e traballar en equipo, así como formarse na prevención de 

conflitos e na resolución pacífica deles en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, 

con especial atención á prevención da violencia de xénero.  
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e) Fomentar a igualdade efectiva de oportunidades entre homes e mulleres, así como das 

persoas con discapacidade, para acceder a unha formación que permita todo tipo de opcións 

profesionais e o seu exercicio.  

f) Traballar en condicións de seguridade e saúde, así como previr os posibles riscos derivados 

do traballo.  

g) Desenvolver unha identidade profesional motivadora de futuras aprendizaxes e adaptacións 

á evolución dos procesos produtivos e ao cambio social.  

h) Afianzar o espírito emprendedor para o desempeño de actividades e iniciativas 

empresariais.  

i) Preparar o alumnado para a súa progresión no sistema educativo.  

j) Coñecer e previr os riscos ambientais.  

2. Os ciclos de formación profesional básica contribuirán, ademais, a que o alumnado adquira 

ou complete as competencias da aprendizaxe permanente.  

3. Os ciclos formativos de grao medio contribuirán, ademais, a ampliar as competencias do 

ensino básico adaptándoas a un campo ou sector profesional que permita ao alumnado a 

aprendizaxe ao longo da vida, a progresar no sistema educativo, e a se incorporar á vida 

activa con responsabilidade e autonomía. 

7.2. Aspectos xerais para a elaboración das programacións didácticas 

 Ao longo dos últimos anos, no IES Salvaterra de Miño, tratamos de levar a cabo unha 

estandarización de determinados documentos comúns a todos os departamentos. Entre eses 

documentos están as programacións didácticas e as memorias dos departamentos. 

 Durante o curso 2017/2018 adecuamos o modelo de elaboración de programacións 

didácticas para ESO e Bacharelato á nova normativa LOMCE, xa que as programacións dos 

módulos de FP deben ser feitas na aplicación que a consellería destina a tal fin. No presente 

curso incluíronse pequenas reformas no modelo de programación no que se refire a atención 

ao alumnado repetidor. 

 No transcurso do curso 2016/2017 foi aprobado un modelo de memoria de 

programacións. 

 A continuación expoñemos os modelos aprobados: 
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ESTRUTURA DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

1. INTRODUCIÓN 

a. Xustificación da programación 

b. Contextualización 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE (ESO) 

Concreción que recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia 

que forman parte dos perfís competenciais.  

3. OBXECTIVOS 

a. Obxectivos xerais da etapa (cada unha das etapas nas que se imparta materia) 

b. Obxectivos xerais da materia (para cada etapa e/ou para cada curso) 

c. Relación entre os obxectivos e as competencias clave (ESO) 

4. CONTIDOS 

a. Organización dos contidos en unidades didácticas por cursos. En cada unidade 

didáctica: 

i. Contribución da unidade á adquisición de C.C. (ESO) 

ii. Obxectivos da unidade 

iii. Contidos a desenvolver 

iv. Criterios de avaliación para a unidade  

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. 

b. Temporalización (por unidade ou por bloques de contidos) 

5. METODOLOXÍA 

a. Metodoloxía xeral e específica da materia (en cada etapa) 

b. Actividades e estratexias de ensino e aprendizaxe 

c. Materiais curriculares e recursos didácticos e organizativos 
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6. AVALIACIÓN 

a. Criterios de avaliación (xenéricos para cada curso) 

b. Instrumentos de avaliación 

c. Procedementos de avaliación (incluír procedementos para a avaliación inicial, e 

medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia 

dos seus resultados.) 

d. Criterios de cualificación. 

e. Avaliación do alumnado con materias pendentes (PTIs) 

f. Avaliación do proceso de ensino – aprendizaxe. Indicadores de logro para avaliar 

o proceso do ensino e a práctica docente. 

7. Medidas de atención á diversidade 

8. Contribución da materia ao proxecto lector 

9. Contribución da materia ao plan TIC 

10.  Contribución da materia ao plan de convivencia (educación en valores) 

11. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.  

12.  Actividades complementarias e extraescolares. 

13.  Procedementos para avaliar a propia programación. Mecanismos de revisión, 

avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados 

académicos e procesos de mellor. 

ANEXO: Contidos mínimos e criterios de avaliación por curso. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS Pmar 
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Segundo a.. 

RESOLUCIÓN do 15 xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso 

académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

9. A concreción do currículo dos ámbitos, así como as correspondentes programacións 

didácticas, serán elaboradas nos distintos departamentos didácticos implicados e polas 

persoas designadas para impartir os ámbitos, coa colaboración da persoa que exerza a 

xefatura do Departamento de Orientación, a partir das directrices establecidas pola 

comisión de coordinación pedagóxica e coordinadas polo/a xefe/a de estudos.  

10. A avaliación do alumnado nos ámbitos que conforman o programa de mellora da 

aprendizaxe e do rendemento terá como referente fundamental as competencias e os 

obxectivos da educación secundaria obrigatoria, así como os criterios de avaliación e os 

estándares de aprendizaxe avaliables. Esta avaliación será continua e diferenciada, 

segundo os ámbitos do programa e as materias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO ACADÉMICO: .................... 



                                                                                                                  

      I.E.S. SALVATERRA DE MIÑO                                                             F.S.E.                                                                                                                                                            

                                                   

 

CHAN DA PONTE Nº 12 

36450 – SALVATERRA DE MIÑO 

TFNO:986658238 FAX:986659259 

ies.salvaterra.mino@edu.xunta.es 

44 

MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE:...................... 

1. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO. 

Membros do departamento. Incidencias e subsititucións se as houbera.  

2. OBXECTIVOS XERAIS DO CURSO.  

Con respecto ao indicado na Programación de cada departamento, reflectir os obxectivos non 
alcanzados e explicar as causas.  

3. CONTIDOS.  

Con respecto ao indicado na Programación de cada departamento, reflectir os contidos non 
impartidos ou modificados e explicar as causas.  

4. AVALIACIÓN. 

Con respecto ao indicado na Programación de cada departamento, explicar os criterios non 
aplicados durante o curso e as súas causas.  

4.1. RESULTADOS ACADÉMICOS DOS GRUPOS 

Os resultados obtidos polo alumnado durante o presente curso quedan reflectidos nas 
seguintes táboas: 

CURSO E 
GRUPO 

MATERIA ALUMNOS 
APROBADOS 

ALUMNOS 
SUSPENSOS 

%APROBADOS 

        % 

        % 

        % 

4.2. RESULTADOS DOS P.T.I.  

Incluir unha memoria do PTI (xeral) empregado. Indicar se houbo ou non algunha modificación 
con respecto á proposta inicial. Incluir as calificación da materia pendente do alumnado.  

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Medidas previstas e non realizadas. Explicar as causas. 

Medidas non previstas e realizadas. Explicar as causas.  

 

6. MATERIALES E RECURSOS DIDÁCTICOS EMPREGADOS.  
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Únicamente expor neste apartado os recursos "extra" utilizados, que non se recolleran na 
relación de recursos da Programación.  

7. PROPOSTA DE MELLORAS PARA INCLUIR NA PRÓXIMA PROGRAMACIÓN.  
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7.3. Aspectos metodolóxicos 

 No IES Salvaterra de Miño, pretendemos seguir unha metodoloxía acorde aos decretos 

que establecen os currículos, de xeito que o noso alumnado sexa quen de acadar tanto as 

Competencias Clave establecidas polas correspondentes administracións educativas, coma 

os obxectivos das etapas que están a cursar. Neste sentido, tomamos como referente os 

principios metodolóxicos fundamentais establecidos na lexislación vixente para cada unha das 

etapas educativas: 

 

7.3.1. Educación Secundaria Obrigatoria 

 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 (segundo se recolle nos decretos do currículo). As competencias que 

deberemos traballar co noso alumnado n esta etapa educativa son: 

 Comunicación lingüística (CCL). 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 En canto aos aspectos metodolóxicos básicos nos que debemos basear o proceso de 

ensino –aprendizaxe, debemos mencionar, para a ESO, os seguintes: 

1. Os centros docentes elaborarán as súas propostas pedagóxicas para esta etapa desde a 

consideración da atención á diversidade e do acceso de todo o alumnado á educación común. 

Así mesmo, arbitrarán métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe, 

favorezan a capacidade de aprender por si mesmos e promovan a aprendizaxe en equipo. 

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.  
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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. 

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. 

5. A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, 

entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e 

mais unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén. Os mecanismos 

de reforzo, que se deberán pór en práctica tan pronto como se detecten dificultades de 

aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares. 

6. Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias, 

e fomentarase a correcta expresión oral e escrita, e o uso das matemáticas. De acordo co 

disposto no artigo 24.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, a comprensión lectora, a 

expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a 

comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas 

as materias. 

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 
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do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe. 

No proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas tomadas para a impartición do 

currículo integrado das linguas. Estas medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios 

metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas, acordos sobre a terminoloxía que se 

vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos 

estándares de aprendizaxe similares en cada materia lingüística, de xeito que se evite a 

repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua. 

De conformidade co establecido no artigo 26.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 

estableceranse 

medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas na ensinanza e avaliación da lingua 

estranxeira para o alumnado con discapacidade, en especial para aquel que presenta 

dificultades na súa expresión oral. Estas adaptacións en ningún caso se terán en conta para 

minorar as cualificacións obtidas. 

 

7.3.2. Bacharelato 

 Nesta etapa educativa, os principios metodolóxicos que deberemos ter presentes ao 

longo do proceso de ensino – aprendizaxe serán: 

1. Implementar metodoloxías que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do 

alumnado e as súas características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, co fin de 

conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas capacidades. 

Así mesmo, estas metodoloxías deberán favorecer a capacidade do alumnado para aprender 

por si mesmo, para traballar en equipo e promover o traballo en equipo, e para aplicar 

métodos de investigación apropiados. 

2. A metodoloxía que se utilice no bacharelato favorecerá o traballo individual e en grupo, o 

pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación en 

distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como a 

transferencia e a aplicación do aprendido. 

3. As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a 

aprendizaxe en todas as materias, tanto polo seu carácter imprescindible na educación 

superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral. 
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4. A consellería con competencias en materia de educación promoverá as medidas 

necesarias para que as habilidades de comprensión de lectura e de uso da información, a 

expresión escrita e a capacidade de se expresar correctamente en público se traballen polo 

profesorado en todas as materias. 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. 

5. Impartir 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. No proxecto lingüístico do 

centro concretaranse as medidas tomadas para a impartición do currículo integrado das 

linguas. Estas medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos 

de actuación en todas as linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e o 

tratamento que se lles dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos estándares de 

aprendizaxe similares nas materias lingüísticas, de xeito que se evite a repetición dos 

aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua. 

6. A acción titorial e a orientación educativa e profesional terán un papel relevante nesta 

etapa. O/a profesor/a titor/a coordinará a intervención educativa do equipo docente e manterá 

unha relación permanente cos pais, coas nais ou cos titores e coas titoras legais, co fin de 

garantir o exercicio dos dereitos recoñecidos no artigo 4.1.d) e g) da Lei orgánica 8/1985, do 3 

de xullo, reguladora do dereito á educación. 

 

7.3.3. Formación Profesional 

 En canto aos aspectos metodolóxicos a ter en conta na formación profesional están: 

1. A metodoloxía para utilizar na formación profesional específica tratará de forma globalizada 

os 

contidos científicos, tecnolóxicos e organizativos asociados ás súas ensinanzas, e integrará a 

teoría e 

a práctica, de xeito que se promova no alumnado unha visión global e coordinada dos 

procesos produtivos nos que deberá intervir como profesional. 

2. As ensinanzas de formación profesional para as persoas adultas organizaranse cunha 

metodoloxía 
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flexible e aberta, baseada na autoaprendizaxe, e adaptada ás súas condicións, capacidades, 

necesidades, e aos seus intereses persoais, que lles permita a conciliación da aprendizaxe 

con outras actividades e responsabilidades. 

3. Nestas ensinanzas prestaráselles unha atención adecuada ás persoas con discapacidade, 

no relativo ás condicións de accesibilidade e cos recursos de apoio necesarios en cada caso. 

 

7.5. Criterios xerais sobre a avaliación e a promoción 

 A efectos de avaliar e establecer os criterios de promoción e titulación, no IES 

Salvaterra de Miño, vimos aplicando o disposto na normativa vixente para tal fin. A saber: 

 Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación 

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 23 de xuño de 2008 pola que se modifica a do 21 de decembro de 2007 pola 

que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

 Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das 

ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

  ORDE do 5 de maio de 2011 pola que se regulan determinados aspectos relativos ao 

desenvolvemento do bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa. 

  ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e 

a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. 

  ORDE do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación 

profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a 

admisión nestas ensinanzas. 

 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. 

 

 Ademais, para ter en conta en todas as avaliacións, evitar situación de agravios 

comparativos e garantir que a avaliación sexa o máis obxectiva posible, no IES Salvaterra de 

Miño temos establecidas unas pautas ou criterios polos que rexernos á hora de proceder ás 

votacións acerca da titulación ou promoción do alumnado. Estes criterios foron aprobados e 

ratificados polo equipo docente en diferentes sesións de claustro, de xeito que son acordos 
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válidos para todas e cada unha das sesións de avaliación que se levan a cabo no centro e 

figuran como anexo ao presente documento. 

 Matrícula de honra: segundo o disposto no artigo 10 da Orde do 5 de maio de 2011 e 

no arigo 13 da Resolución do 20 de xullo de 2017, os alumnos/as de 4º de ESO e 2º Bach. 

cunha nota media na etapa igual ou superior a 9 poderán obter a cualificación de matrícula de 

honra. Esta distinción concederase a un número non superior ao 5% do total do alumnado 

dese curso. 

 

7.6. Liñas xerais de atención á diversidade 

 No Plan Xeral de Atención á Diversidade ao que se refire o DECRETO 229/2011, do 7 

de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes 

da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei 

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación aparecen reflectidas as liñas xerais de atención 

á diversidade polas que apostamos no IES Salvaterra de Miño para atender ao noso 

alumnado. 

 Cabe destacar, a aposta que levamos facendo, dende sempre, polos Programas de 

Diversificación Curricular e agora, coa LOMCE, polos Programas de Mellora Académica e de 

Rendemento. Para a selección do alumnado que formará parte destes programas, e incluso 

de alumnado que sería candidato a formar parte de agrupamentos específicos ou acceder á 

Formación Profesional Básica, temos elaborado un documento de valoración obxectiva e uns 

criterios de selección en base a esa escala de valoración. 

 Indicar, tamén, que nestes últimos anos en lugar de confeccionar agrupamentos 

específicos, vimos utilizando os recursos humanos dispoñibles para a realización de apoios 

presenciais na aula, consistindo a medida en que, en determinadas materias (instrumentais 

prioritariamente) e en determinadas sesións semanais, entran dous profesores/as na aula 

para poder levar a cabo unha atención o máis personalizada posible e, dese xeito, detectar e 

solucionar con maior eficacia os problemas de aprendizaxe que poidan ir xurdindo. 

 Os documentos de selección de alumnado antes mencionados son os que se expoñen 

a continuación: 
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ESCALA PARA VALORACIÓN DO NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR 

NOME E APELIDOS: ............................................................ CURSO E GRUPO: 
……………………………………. MATERIA: ……………………………………………… 

A.- CAPACIDADES INTELECTUAIS   

Expresión oral 

Moi mala 1 

Mala 2 

Boa 3 

Moi boa 4 

Expresión escrita 

Moi mala 1 

Mala 2 

Boa 3 

Moi boa 4 

Comprensión dos conceptos básicos 

Moi mala 1 

Mala 2 

Boa 3 

Moi boa 4 

Memorización  de forma comprensiva 

Moi mala 1 

Mala 2 

Boa 3 

Moi boa 4 

Capacidade para seleccionar e organizar  información / Comprender 
enunciados de problemas 

Moi mala 1 

Mala 2 

Boa 3 

Moi boa 4 

Destreza nos cálculos 
Moi mala 1 

Mala 2 
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Boa 3 

Moi boa 4 

Utilización das operacións básicas para a resolución de problemas 

Moi mala 1 

Mala 2 

Boa 3 

Moi boa 4 

Cualificación parcial A   

B.- TRABALLO   

Presenta os traballos nos prazos asignados 

Sempre 1 

Case 
sempre 

2 

Case 
nunca 

3 

Nunca 4 

Trae o material necesario para o traballo na clase 

Sempre 1 

Case 
sempre 

2 

Case 
nunca 

3 

Nunca 4 

Hábito de estudo 

Sempre 1 

Case 
sempre 

2 

Case 
nunca 

3 

Nunca 4 

Esfórzase para tratar de mellorar 

Sempre 1 

Case 
sempre 

2 
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Case 
nunca 

3 

Nunca 4 

Cualificación parcial B   

C.- COMPORTAMENTO   

Cumpre as normas de convivencia 

Sempre 1 

Case 
sempre 

2 

Case 
nunca 

3 

Nunca 4 

Controla a súa conduta e non provoca conflitos 

Sempre 1 

Case 
sempre 

2 

Case 
nunca 

3 

Nunca 4 

Asume responsabilidades e cumpre os seus compromisos 

Sempre 1 

Case 
sempre 

2 

Case 
nunca 

3 

Nunca 4 

Cualificación parcial C   

Cualificación total A + B + C  
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BAREMO DE SELECCIÓN DE ALUMNADO 

1.- Alumnado de 1º e 2º da ESO que estea en condicións legais de poder acceder a un PMAR 

Alumnado para PMAR 

o Puntuación no apartado A maior ou igual a 12 

o Puntuación no apartado B menor ou igual a 12 

o Puntuación no apartado C menor ou igual a 8 

 

Alumnado para agrupamento específico 

o Puntuación no apartado A maior ou igual a 18 

o Puntuación no apartado B menor ou igual a 12 

o Puntuación no apartado C menor ou igual a 8 

 

 Alumnado con puntuación entre 15 e 22: outras medidas de atención á diversidade 

tales como adaptacións curriculares individualizadas ou flexibilización na 

duración do período de escolarización.  

 

2.- Resto do alumnado de calquera curso, que non cumpra requisitos legais de acceso a 

PMAR 

Alumnado para agrupamento específico do curso que corresponda 

o Puntuación no apartado A maior ou igual que 14 

o Puntuación no apartado B menor ou igual a 12 

o Puntuación no apartado C menor ou igual a 8 

Outro alumnado con NEE 

 Alumnado con puntuación entre 15 e 22: outras medidas de atención á diversidade 

tales como adaptacións curriculares individualizadas ou flexibilización na 

duración do período de escolarización.  
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 Alumnado nas seguintes condicións: 

o Puntuación no apartado A igual a 28 

o Puntuación no apartado B entre 5 e 10 

o Puntuación no apartado C entre 3 e 6 

Estudo da posibilidade de adaptacións curriculares individualizadas (por exceso), 

ou estudo da posibilidade de incorporación a un curso superior. 

 

7.7. Plans específicos para o alumnado de ESO con materias pendentes 

 Tendo en conta a normativa vixente a efectos de promoción e titulación reflectida no 

apartado 7.5 deste documento, no noso centro temos elaborado un documento no que recoller 

toda a información e o seguimento realizado ao alumnado con materias pendentes de cursos 

anteriores. Este documento é o que denominamos PTI (Plan de Traballo Individualizado) e se 

recolle a continuación: 
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PLAN DE TRABALLO INDIVIDUALIZADO 

(P.T.I.) 

1.-   Datos persoais do/a alumno/a 

Nome e apelidos  

Curso/Grupo  

Materia  

 

2.-  Datos do documento: Motivo polo que se fai o P.T.I. 

 Alumno/a que promocionou con materias pendentes 

 

3.- Dificultades atopadas ( Informe de avaliación final ano pasado) 
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4.- Departamento: 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Tarefas realizadas para superar a materia: 

Valoración nota 

EXAMES 

 

 
 

 

 

TRABALLOS 

 

  

 

OUTRAS   

 NOTA FINAL  

 

Contidos mínimos (curso pasado) 
Actividades de recuperación 

(Temporalización trimestral) 
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7.8. Proxecto Lingüístico 

 En base ao estipulado polo Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no 

ensino non universitario de Galicia, no IES Salvaterra de Miño temos elaborado, para 

concretar o noso proxecto educativo, o Proxecto Lingüístico, que foi aprobado por primeira 

vez no ano 2010 e renovado, segundo establece o decreto anterior, o 28 de maio de 2014 e o 

2108. 

 No presente curso 2016/2017 no Proxecto Lingüístico vimos de realizar as addendas 

correspondentes debido ao cambio da normativa vixente. 

 Anexo a este documento figura o PL do IES Salvaterra de Miño. 

 

8. LIÑAS XERAIS DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 

 

 O departamento de orientación ten a responsabilidade de elaborar a proposta do plan 

de acción titorial e plan de orientación académica e profesional, de acordo coas directrices da 

comisión de coordinación pedagóxica, así como coordinar ao profesorado e ofrecerlle soporte 

técnico para o desenvolvemento do mesmo (artigo 6º do Decreto 120/1998, do 23 de abril, 

polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de. 

Galicia), deseñar as estratexias e os criterios xerais que deberán orientar o labor de todo o 

profesorado titor ao longo do curso e aportar a información e o material necesarios para 

concretar as actividades programadas. 

 

 Toda o referente á acción titorial aparece reflectido no Plan de Acción Titorial, que 

figura como anexo a este documento. A última reforma aprobada do Plan de Acción Titorial é 

de abril de 2007, o que non quere dicir que ao longo de todo este tempo non se foran facendo 

modificacións para adaptar ese plan ás necesidades do noso alumnado, aos novos tempos, 

aos novos problemas que veñen xurdindo e á normativa que se vai modificando. Máis ben 

todo o contrario, ao longo deste tempo foise adaptando o PAT para dar cabida a todas as 

necesidades que van xurdindo no día a día. 
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ANEXOS 

 Como anexos a este documento figuran os que se relacionan a continuación: 

 

 Normas de Organización e Funcionamento (NOF) 

 Plan de Convivencia 

 Protocolo de mediación 

 Criterios de promoción e titulación 

 Plan de Atención á Diversidade (PAD) 

 Proxecto Lingüístico 

 Plan de Acción Titorial 

 

A presente actualización do PEC foi aprobada na sesión ordinaria de claustro celebrada o 16 

de setembro de 2019 e en Consello Escolar ordinario celebrado o 20 de setembro de 2019. 


