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PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL-CURSO 2019-20 
DOCUMENTO I. PLANO ANUAL 
 
1. Obxectivos Específicos. 

2. Medidas para a súa consecución.   

 

1.1.Impulsar o respecto polas persoas da Comunidade Educativa para conseguir a 

convivencia desexable no noso contorno máis inmediato, facéndoo extensible a 

calquera outro marco de relación social. Educar en valores nun ambiente de 

solidariedade, responsabilidade e respecto entre todos/as. 

2.1. Facer un seguimento das actitudes de respecto cara os membros da Comunidade 

Educativa a través, sobre todo, das titorías, Equipo Directivo, Departamento de 

Orientación, Xuntas de Delegados/as..  

 Dar a coñecer as NOF e as modificacións realizadas no Plan de Convivencia. 

Poñer de manifesto as consecuencias  do uso inadecuado das redes sociais, 

prohibindo, salvo con fins didácticos e baixo a supervisión do profesorado, o uso de 

dispositivos electrónicos con aplicacións de vídeo e fotografía e con acceso a internet 

dentro do centro educativo.  

  Dentro do servizo de Mediación escolar que estamos a desenvolver no noso 

centro propoñemos os seguintes obxectivos e actividades propostos para o presente 

curso: 

Obxectivos: 

 Facer máis “visible” o servizo de mediación a través da coordinación con 

titores/as e coa dirección do centro. 

 Manter ou, se é posible, incrementar o número de alumnos/as que forman 

parte do equipo de mediación. 

 Formar en mediación a novo alumnado. 

 Introducir a TEI (titoría entre iguais), de forma que cada alumno/a que forme 

parte do equipo de mediación titorice a dous ou tres alumos/as de 1º de ESO. 

 Extraer novas ideas de centros que teñan servizo de mediación. 
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Actividades a realizar ao longo do curso para acadar os obxectivos: 

 Charlas informativas a principio de curso co novo profesorado e co profesorado 

encargado das titorías, especialmente con titores/as de 1º e 2º de ESO. 

 Charlas informativas ao alumnado para informar da existencia do servizo de 

mediación. Estas charlas poderían ser aula por aula ou por nivel educativo. 

 Presentación ao alumnado de 1º de ESO do alumnado responsable da súa 

titorización. 

 Sesións de formación do alumnado que forma parte do equipo de mediación e 

do alumnado de nova incorporación a este equipo. 

 Posibilidade de intercambio (visita) a centros nos que teñan implantado o 

servizo de mediación para compartir experiencias. 

 Incorporarnos á rede de centros que contan cun programa de atención á diversidade 

afectivo sexual e de xénero. 

  

1.2.Fomentar o traballo, o esforzo e as actitudes positivas cara ao estudio no noso 

alumnado. 

2.2. Insistir a través dos distintos marcos de relación entre profesorado, alumnado e 

pais/nais/ titores legais (clases ordinarias, titorías de pais e nais e titorías dos  alumnos 

e alumnas, reunións do E.D. e do Departamento de Orientación cos pais/nais, etc.) 

sobre a necesidade e o valor do traballo e do esforzo como un valor a ter en conta na 

formación académica, profesional e persoal do noso alumnado. Proseguir con 

concursos, actividades, saídas escolares, equipo de mediación e  formación de novos 

mediadores,  grupo de teatro, club de ciencias, semana da ciencia, proxecto montes, 

actividades da biblioteca e todos aqueles  proxectos comúns, etc., que impliquen a 

participación do noso alumnado para así fomentar eses valores …   

 

 

 



 

I.E.S. SALVATERRA DE MIÑOF.S.E. 

 

3 

 

CHAN DA PONTE, S/N 

36450 – SALVATERRA DE MIÑO 

PONTEVEDRA 

Tel:886110701    Fax: 886110710 
ies.salvaterra.mino@edu.xunta.es 

1.3.Atender á diversidade do alumnado, de forma que se consiga ofrecer unha escola 

pública de calidade para todos/as. 

2.3. Implementar as medidas de atención á diversidade que estean contempladas na 

normativa vixente utilizando, do mellor xeito posible, todos os recursos humanos e 

materiais cos que contamos: atención na aula, apoios, reforzos, agrupamentos 

específicos e Programas de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento (2º e 3º da ESO).  

 Levar á práctica o Plan Xeral de Atención á Diversidade ao que fai referencia o 

decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade.  

 No presente curso procederemos á elaboración do Plan De Igualdade e a súa 

inclusión no PEC. 

 

1.4. Aportar e transmitir ao noso alumnado os coñecementos mínimos que garantan a 

súa autonomía persoal para acceder a outro tipo de ensinanzas, ou incorporarse ao 

mundo laboral.  

2.4. Transmitir unhas ensinanzas que permitan ao alumnado actuar na vida de forma 

autónoma e posibiliten o seu acceso á FP Básica, Bacharelato, Ciclos Formativos,  

Universidade ou ao mundo laboral. Como materias específicas de libre configuración 

temos implantada unha oferta dirixida a afortalar a competencia clave en 

comunicación lingüística, xa que permiten afondar nunha estendida carencia do noso 

alumnado, como son a expresión e comprensión oral e escrita. Presentada xa a 

solicitude de participación, sermos seleccionados novamente para participar nos 

programas de inmersión lingüística para o alumnado de 4º de ESO do centro. 

 Consolidar a participación nas seccións bilingües coas que conta o centro e as 

que se poñen en marcha no presente curso escolar (Matemáticas en 1º e 4º de ESO). 

 Aplicar os criterios de selección de alumnos para participar nas seccións 

bilingües acordados polo profesorado das diferentes seccións bilingües e o 

departamento de Inglés. 

 Optimizar o sistema de selección dos centros de realización da FCT co obxectivo 

de lograr a plena incorporación ao mercado laboral do alumnado que o desexe. 
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1.5. Promocionar a participación do profesorado e alumnado nos Programas Europeos 

e Internacionais. 

2.5. Liñas de actuación. 

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 
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de 2018 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 
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bolsa do programa para traballar en empresas de Finlandia a partires do mes de 

outubro de 2019. 

 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.  

  

1.6.Impulsar o aprecio polo material que temos para conseguir o respecto das nosas 

instalacións e de todo o que nos rodea, que é de todos e todas. 

2.6. Facer un seguimento dos hábitos de orde, aseo e conservación sobre as 

instalacións e material do centro e dos autobuses dos servizos complementarios a 

través das titorías, xefatura de estudos, departamento de Orientación. Corrixir con 

medidas educativas e integradoras (en base ao xa mencionado Plan de Convivencia) os 

comportamentos incorrectos. Ampliar ao alumnado de  1º de ESO o sistema de aulas 

materia para lograr dun xeito máis efectivo a súa total integración na dinámica do 

centro e evitar os desperfectos  que a presencia na aula de referencia ocasionaba. 

 Levar á práctica no primeiro trimestre o plan de evacuación que forma parte do 

Plan de Autoprotección. Persistir nas relacións coa Consellería de Cultura, Educación e 

O.U. e coa Xefatura Territorial, a través da Unidade Técnica, de cara ás súas 

intervencións na conservación, reposición e mellora das instalacións e equipos. 

 Acometer por parte da Xefatura Territorial a reforma doas instalacións que 

permita o traslado ao centro do taller de FPB.  Crear actividades nas titorías que 

fomenten no alumnado este espírito de conservación e respecto.  
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1.7.Potenciar a xestión democrática do centro, fomentando a participación de todos os 

sectores da comunidade educativa, vinculados a un Proxecto de Centro que permita o 

compromiso de todos/as propiciando a  participación activa e democrática do 

alumnado, pais/nais e profesorado na organización do Instituto. 

2.7. Dinamizar a través das Titorías a participación do alumnado nos órganos de 

representación (Xunta de Delegados, EDLG, DACE, Consello Escolar...). Dinamizar 

accións a través dos representantes da ANPA que faga participar aos sectores da 

comunidade educativa. Implicar ao profesorado na toma de decisións a través das 

convocatorias dos órganos colexiados, reunións, etc.  

 

1.8.Potenciar a participación das familias na vida escolar. 

2.8. Celebrar reunións cos pais/nais/titores legais do alumnado ao longo do curso 

escolar, por parte da Dirección, Dpto. de Orientación, Titores/as, Biblioteca etc. de 

xeito individual e en grupo. Programar conferencias, charlas, coloquios, etc., con temas 

que resulten de interese para a Comunidade Educativa. Celebrar unha reunión a 

principio de curso coas nais e os pais do alumnado para dar a coñecer o 

funcionamento do centro, as vías de participación activa e cantas outras puideran 

interesar como responsables do noso alumnado. Implicalas nos diferentes proxectos 

do centro con un rol activo nos diferentes proxectos educativos.  

 Consolidar a utilización de ABALAR móbil como ferramenta eficaz de 

comunicación entre as familias e o centro educativo. 

 

1.9.Promover o aprecio polo patrimonio natural e cultural, contribuíndo ao seu 

coñecemento, conservación e mellora. Fomentar o respecto sobre as persoas e o medio 

ambiente. 

2.9. Facer recolleita selectiva de residuos. Reciclar. Promover o bo uso dos recursos. 

 Pór en práctica xornadas e actividades de limpeza e conservación dos espazos 

do Centro. Potenciar a Horta Escolar. Promover proxectos relacionados coa 

investigación e divulgación respecto do patrimonio histórico-artístico do Concello e o 



 

I.E.S. SALVATERRA DE MIÑOF.S.E. 

 

8 

 

CHAN DA PONTE, S/N 

36450 – SALVATERRA DE MIÑO 

PONTEVEDRA 

Tel:886110701    Fax: 886110710 
ies.salvaterra.mino@edu.xunta.es 

seu entorno inmediato. Potenciar  os intercambios ou asociacións escolares entre 

centros. Organizar charlas de carácter medioambiental e cultural, así como calquera 

outra actividade afín, de acordo coa Vicedirección e, de ser o caso, do Consello Escolar, 

da ANPA, etc. Tratar de formar equipos para a participación no plan PROXECTA, Club 

de Ciencias, naqueles programas do plan que fomenten hábitos saudables, hábitos de 

consumo, coñecemento da contorna... 

 Proseguir co desenvolvemento do Proxecto Montes en colaboración coa ANPA 

e as Comunidades de Montes. 

 Poñer en marcha o invernadoiro escolar ecolóxico como motor dunha 

conciencia ecolóxica e un modelo de sustentabilidade. 

 

1.10.Potenciar e dinamizar a Biblioteca do Centro.  

2.10. Realizar visitas que contribúan a coñecer os fondos así como a organización e 

xestión da biblioteca, tanto para o novo alumnado e profesorado como para as 

familias. Integrar a Biblioteca na materia de libre configuración Investigación e 

Tratamento da Información. Integrar a toda a comunidade educativa na utilización e 

manexo dos fondos da Biblioteca dirixido especialmente aos pais/nais. Dinamizar a 

actividade cultural do centro xunto ao EDLG. Fomentar a participación nos Clubs de 

Lectura. Proporcionar  o servizo de internet nos tempos de lecer. Ampliar e publicar os 

fondos documentais e ampliar a oferta dos mesmos e noutros soportes. Adquirir máis 

mobiliario adaptado ás novas necesidades. Elaborar novos proxectos da biblioteca na 

procura da súa conservación e mellora. Levar adiante o Plan Lector. Apoiar ao 

profesorado responsable da biblioteca á consecución dos seus proxectos. Desenvolver 

o Plambe correspondente á convocatoria do curso 2019-2020. Continuar coa 

formación do profesorado que participa na xestión da biblioteca escolar a través do 

grupo de traballo de biblioteca integrado no PFPP. 

 

1.11. Potenciar a consecución dos obxectivos do Plan de Convivencia  

2.11. Difundir o Plan de Convivencia a través das canles de comunicación do centro. 

 Colaborar co equipo de convivencia para potenciar a súa función como un 
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instrumento de mellora da convivencia escolar. Velar porque se cumpran os 

protocolos aprobados no Plan de Convivencia. Procurar ao alumnado charlas 

propostas a través do Plan Director de Convivencia ou a través doutras canles que 

sexan do seu interese e que axuden a unha mellora da convivencia escolar. Potenciar o 

uso da aula de convivencia como aula de traballo, de reflexión e de resolución pacífica 

de conflitos, desbotando a idea da aula de convivencia como aula de castigo. Velar 

porque o profesorado de garda atenda ao alumnado derivado á aula de convivencia 

cando non sexa necesaria a súa presenza en grupos sen profesorado. Consolidar o 

equipo de mediación escolar entre o alumnado do centro logrando a súa implicación 

na resolución pacífica de conflitos. Proseguir coa aplicación do Plan de Convivencia e 

os protocolos de actuación da aula de convivencia completados no curso 2018-2019. 

 Poñer en contacto ao profesorado substituto co equipo de convivencia para 

facilitar a familiarización cos protocolos e actuacións desenvolvidas na aula de 

convivencia.  

 Velar polo respecto ás normas de convivencia na aula - taller de FPB e no 

transporte escolar como parte integrante do noso centro. 

 

 1.12.Valorar e estimar a lingua de Galicia, tomando conciencia da súa situación actual 

e das súas perspectivas de futuro. 

2.12. Impulsar a lingua galega no Centro como lingua propia e vehicular da 

administración, sinal de identidade de noso e como lingua maioritaria do alumnado. 

 Contribuír ao cumprimento da normativa que rexe a impartición e o emprego 

de materiais escolares en galego nun  número de materias a través do Plan Lingüístico 

de Centro. Incentivar ao alumnado e ao profesorado a que participen e colaboren nas 

iniciativas do EDLG para promocionar o seu uso e promover actitudes positivas cara 

ela. 
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1.13.Fomentar a cooperación entre os distintos departamentos didácticos e equipos 

docentes.  

2.13.Aproveitar o marco das reunións interdepartamentais e da CCP, plan de ACES, 

EDLG, Biblioteca, para favorecermos a relación entre os departamentos didácticos (en 

base ao acordado en diferentes CCP) para ir facendo proxectos comúns coas 

competencias claves que favorezan sinerxías cooperativas e traballos por proxectos. 

 Elaborar as programacións didácticas e as memorias dos departamentos en 

función dos modelos comúns elaborados segundo a normativa vixente incluíndo os 

aspectos traballados nos seminarios e grupos de traballo desenvolvidos no marco do 

PFPP do noso centro.  Tratar de elaborar uns modelos comúns para outros 

documentos oficiais dos departamentos.  

 Continuar coa Semana da Ciencia, Club de Ciencia, Proxecto Montes e o 

Proxecto RUSH, interdepartamental no IES e intercentros co CEP Carlos Casares. Poñer 

en marcha o Club de Letras. 

 

1.14.Visibilizar a actividade do centro. 

2.14. Realizar unha axeitada comunicación dos proxectos, tanto a nivel interno como 

cara ao exterior, así como da actividade diaria do centro. Utilizar con este obxectivo a 

web do centro, Abalar Móbil, as Pantallas de conserxería e a sala de profesores e as 

diferentes redes sociais. Dar a coñecer as actividades dos distintos departamentos co 

fin de coordinar e harmonizar actuacións. Publicitar coa colaboración do Concello de 

Salvaterra as ACE realizadas no centro. Involucrar ás autoridades educativas e 

colectivos socias nas actividades realizadas no cento a través de invitacións 

institucionais. 

 

1.15.Fomentar o rol activo e a creatividade do noso alumnado. 

2.15. Incentivar a participación do alumnado nas actividades promovidas polo EDLG 

(teatro, equipo de redacción da revista Estoxo...), na investigación a través da Semana 

da Ciencia, Semana STEM, nos plans Proxecta, Club de Ciencia, nos Clubs de lectura e o 
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voluntariado da Biblioteca, no equipo de mediación... de xeito que o noso alumnado 

sexa o axente máis vivo e principal da vida do Centro. 

 

1.16. Actualizar o PE do centro, as NOF, redactar o Proxecto TIC  e  continuar co 

Observatorio de Convivencia Escolar. Revisar e someter a estudo permanente os 

documentos básicos do Centro, de forma que se adapten á realidade e resulten 

funcionais: Plan lector, Plan Evacuación, Guía para a mellora das competencias clave, 

Proxecto Lingüístico, Plan de Dinamización Lingüística e  funcionamento dos Clubs de 

Lectura.  

2.16. Promover a realización de reunións e a participación do profesorado nas 

mesmas, ben no marco de grupos de traballo, ben no marco da CCP.  

 Elaborar o Plan de Igualdade e incorporalo ao PEC. Manter actualizados os 

documentos do centro e adaptados á normativa vixente. 

 

1.17.Ampliar e consolidar as relacións co contorno do Instituto.  

2.17. Convocar reunións, encontros, intercambios de información, etc. entre a 

Dirección e outros ámbitos da Comunidade Educativa, coas institucións culturais e 

educativas dese entorno. En canto ao Concello propoñemos o mantemento das axudas 

e subvencións que outorga ao Centro, principalmente as que promoven a relación cos 

centros adscritos. Promover o achegamento a outras entidades e ao tecido comercial, 

empresarial e industriais próximo, tanto galego coma do norte de Portugal, para 

involucralos en diferentes actividades e proxectos. Poñer en valor, en si mesma, a FPB 

procurando sinerxías coas empresas relacionadas coa bioclimática e a construción 

sostible como sectores punteiros da nosa contorna empresarial para poder dar unha 

mellor saída ao noso alumnado. Participar na xornada de presentación da oferta de FP 

organizada polo Concello de Ponteareas.  Continuar coa colaboración cos centros 

adscritos no deseño de actividades e proxectos, co fin de ir facilitando o mutuo 

coñecemento persoal e metodolóxico de toda a comunidade educativa.  
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 Fomentar as relacións cos centros de ensino da  veciña cidade de Monção para 

aproveitarmos o vínculo transfonteirizo en toda a súa potencia cultural, lingüística, 

histórica e natural, no marco que proporciona a Eurocidade. 

 Realizar unha visita co alumnado de 4º de ESO aos centros educativos de 

Monçao no marco da Semana da Eurocidade. 

 

1.18.Facilitar a presenza das novas tecnoloxías na práctica docente e na vida xeral do 

centro.  

2.18. Repoñer e renovar equipos multimedia. Valorar a posibilidade de participar no 

proxecto E-Dixgal como medio de posibilitar o acceso do noso alumnado ás ultimas 

tecnoloxías no eido educativo que a Consellería de Educación proporciona aos centros. 

 Promocionar entre o profesorado e os responsables do alumnado o uso da rede 

ABALAR móbil. Revitalizar a páxina web do centro e o uso da aula virtual. Promover o 

uso dos recursos informáticos e tecnolóxicos entre o profesorado como estratexia 

metodolóxica.  

 

1.19.Potenciar a formación do profesorado no centro.  

2.19. Fomentar entre o profesorado a participación nos diferentes grupos de traballo e 

seminarios para facer do IES un centro de formación adaptado ás nosas necesidades. 

 As liñas de traballo propostas para o curso 2019/2020 son: curso e grupo de 

traballo: "prácticas restaurativas nivel avanzado"; grupo de traballo "mellora da 

competencia lingüística en italiano"; grupo de traballo "proxectos internacionais"; 

grupo de traballo "club de ciencias no IES de Salvaterra" e grupo de traballo "a 

biblioteca escolar no IES de Salvaterra". Un profesor do claustro participa no programa 

PIALE. 
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Recursos  

Xunto aos recursos humanos que figuran nas medidas de consecución, o centro dispón 

dos seguintes recursos materiais e económicos que pretende aumentar, para 

lograrmos os obxectivos propostos. 

Humanos Materiais Económicos 

- 46 profesores  

- 2 Conserxes  

- 1 Aux. Administrativa.  

- 3 Limpadoras  

- 2 Responsables da cafet. 

 

- Aulas para cada materia  

- Aula plástica  

- Aula música  

- Aula PT 

- Aula convivencia 

- Ximnasio  

- Pistas polideportivas  

- 3 aulas informática  

- Biblioteca  

- Aula de audiovisuais  

- Aula de usos múltiples  

- Aula-taller tecnoloxía  

- Laboratorios BX-FQ  

- Aula de idiomas 

- Aulas-taller CFGM de SC. 

- Aula-taller FPB Madeira 

 situada no polígono ind. 

- Colectores recollida selec. 

- Horta Escolar 

- Pantallas Informativas  

- Microondas, frigorífico 

- Equipos AC 

- Orzamento da Consellería 

de Educación e O.U.  

- Fondo Social Europeo.  

-Contribucións das 

institucións (Concello de 

Salvaterra).  

- Contribucións pais e nais 

do alumnado.  

- Achegas económicas 

procedentes das diferentes 

convocatorias: PLAMBE, 

Clubs de Lectura, Club de 

Ciencia, Contratos 

Programa, Proxectos 

internacionais, Fomento 

do uso do Galego, PFPP…  
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DOCUMENTO Nº 2: HORARIO XERAL DO CENTRO 

2.1. Horario Lectivo  

- Períodos lectivos de 50 minutos  

- Xornada de mañá: de 8:30 a 14:00 horas  

- 3 períodos lectivos seguidos de 8:30 a 11:00  

- 1 período de lecer de 11:00 a 11:30  

- 3 períodos lectivos seguidos de 11:30 a 14:00  

- Xornadas de tarde:  

- Ciclos Formativos: martes e mércores de 15:40 a 18:10  

- ESO, Bacharelato e FP Básica: mércores de 16:30 a 18:10 

2.2. Dispoñibilidade horaria dos servizos e instalacións do centro.  

 As instalacións docentes están a disposición do alumnado dentro do horario 

lectivo indicado no epígrafe anterior. Tentaremos ofertar outras actividades os días 

que se realicen actividades no IES fóra do horario lectivo; nesas circunstancias sempre 

haberá algún profesor/a ou membro do equipo directivo do centro como responsable 

das instalacións. 

 A dirección do centro poderá permitir, cando lle sexa solicitado 

convenientemente, o uso de diferentes instalacións para charlas, conferencias… 

organizadas pola ANPA, sempre que sexan de especial interese para a comunidade 

educativa. 

2.3. Días non lectivos.  

 Ademais das datas establecidas no calendario escolar pola ORDE do 20 de xuño 

de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/2020, nos centros 

docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, os días 

non lectivos no centro son:  

- Xoves 31 de outubro de 2019 (día do ensino) 

- Venres 20 de marzo día non lectivo escollido polo centro 

- Venres 24 de maio de 2019 (Festividade Local de Salvaterra de Miño)  
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DOCUMENTO Nº 3: ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS 

COMPLEMENTARIOS. 

 

DOCUMENTO Nº 4: DOC de recollida de datos (1ª,2ª e 3ª parte)  

Enviado en tempo e forma pola aplicación informática DRDIM. 

 


