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1. INTRODUCIÓN

Na seguinte Programación Xeral Anual recóllense os obxectivos e plans de traballo do IES

San Paio para o curso 2021/22,  sendo algúns deles  resultado das  conclusións  e  plans  de

mellora establecidos na Memoria Final do curso anterior.

A  través  deste  documento  intentaremos  desenvolver  os  propósitos,  a  orientación  e  os

compromisos establecidos no Proxecto Educativo de Centro e as concrecións curriculares de

etapa, garantindo a coordinación de todas as actividades, o correcto exercicio dos diferentes

órganos de goberno e de coordinación docente,  e a participación de todos os sectores da

comunidade educativa. 

2. OBXECTIVOS DO CENTRO PARA O CURSO 2021/22

Como explicamos a todo o claustro nas primeiras reunións do curso,  o obxectivo prioritario

da nosa programación será traballar en favor da equidade educativa do alumnado, por eso

intentaremos: 

 Manter ou aumentar o número e flexibilidade dos agrupamentos en todos os grupos de

1ºESO (LC, LG, ING, MT, BIO e XH) e 2ºESO (LC, LG, ING, MT, XH e FQ).

 Ofrecer desdobres ou duplicar profesorado no 4º curso da ESO en MT, LC e LG co

obxecto de compensar as necesidades educativas do alumnado.

 Establecer en 3ºESO grupos reducidos de ensinanzas aplicadas e recuperar o PMAR

que non se puido ofertar o curso pasado.

 Solicitar  os  programas-contrato  como  medio  de  traballar  en  prol  da  igualdade,

inclusión  e  da  diversidade  (solicitáronse  en  xullo,  dentro  do  contrato-programa

Recupéra-T, as iniciativas  ARCO e PROA+, sendo concedida a primeira  delas,  en

horario compartido e limitada ao primeiro trimestre do ano académico).

 Consolidar  no  centro  Proxectos  Educativos  de  innovación  como  o  PLAMBE,  as

Seccións  Bilingües,  o  Proxecto  Edixgal,  o  Proxecto  Stembach,  a  metodoloxía  de

Aprendizaxe Cooperativa, e a elaboración dun Plan Dixital de centro.
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 Atender a través do Plan de Formación do Profesorado do centro (PFPC) as demandas

de  formación  do profesorado nas  liñas  de  traballo  Biblioteca,  TIC,  STEMBach,  e

Inclusión e coeducación.

 Incrementar as competencias dixitais do profesorado e das metodoloxías de ensinanza-

aprendizaxe  activas  e  cooperativas,  axustadas  á  necesidade  do alumnado  desde un

enfoque competencial.

 Detectar  e estudar as deficiencias  estruturais  e estéticas  nas instalacións do centro,

establecendo unha orde de prioridade na súa mellora.

3. SITUACIÓN DE PARTIDA

No curso 2021/22 teremos 20 grupos da ESO e 10 grupos de bacharelato.  O número de

alumnos/as na ESO é de 438 en Bacharelato é de 214 . O número de profesorado é de 62 (60

profesores/as,  1 profesora relixión católica e 1 orientadora),  máis  o profesor do programa

ARCO  ata  decembro.  O  profesorado  definitivo  no  centro  é  de  46  concedéndonos  a

Consellería de Educación 16 vacantes provisionais para cubrir as necesidades demandadas (1

orientadora, 1 profesor de debuxo, 1 profesor de educación física, 1 profesora de filosofía, 2

profesoras de inglés,   1 profesora de historia,  1 profesora de lingua e literatura galega,  1

profesora de latín, 2 profesoras de lingua castelá, 3 profesores de matemáticas, 1 profesor de

tecnoloxía e 1 profesora de física e química).

4. ORGANIZACIÓN

4.1. Distribución do alumnado

ESTUDOS

GRUPOS Nº ALUMNOS

Curso 20/21 Curso 21/22 Curso 19/20 Curso 20/21 Curso 21/22

ESO 20 20 422 426 438

BACHARELATO 10 10 236 231 214

TOTAL 652
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4.2. Agrupamento do alumnado.

Como norma xeral: 

 Respectouse todo o posible a solicitude de  prematrícula do alumnado no relativo a

modalidades, opcións, itinerarios e optativas.

 Á hora de facer os agrupamentos, atendemos as indicacións das xuntas de avaliación e

as suxestións do Departamento de Orientación.

 Procuramos seguir certos criterios na distribución dos grupos: centros de procedencia,

pertenza a un grupo determinado no curso anterior, repetidores, etc.

Criterios no 1º curso da ESO:

 O alumnado procedente do mesmo centro procuramos mantelos unidos en 2/3 grupos.

 Alumnado  con  apoio  educativo, non  se  concentra  nun  so  grupo  senón  que  están

distribuídos nas clases nas que recibirán apoio dentro da aula. Tan so en determinadas

situacións  (competencia  lingüística  ,  exención  da  2ª  lingua  estranxeira  ou  ACI)  o

alumnado desdóbrase.

 As  materias  específicas  opcionais  ou  de  libre  configuración  autonómica  son,  con

carácter  xeral:  2ª  lingua  estranxeira  portugués,  2º  lingua  estranxeira  francés  e

estratexias de aprendizaxe e comunicación.

Criterios no 2º curso da ESO: 

 Igual  que  no  1º  curso  de  ESO os  alumnos  con dificultades  de  aprendizaxe  foron

distribuídos nas clases desdobrándose nas seguintes materias: lingua castelá,  lingua

galega, física e química, matemáticas, inglés e xeografía e historia.

 Seguíronse os mesmo criterios que no 1º curso no referente a materias  específicas

opcionais, libre configuración autonómica e as indicacións dos equipos educativos e

dos departamentos de orientación.

Criterios no 3º curso da ESO: 
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 En  función  da  opción  de  matemáticas  elixida  polo  alumnado  e  da  materia

específica/optativa que soliciten: 2ª lingua estranxeira francés ou portugués, valores

éticos, tecnoloxía ou cultura clásica.

 O alumnado candidato ao PMAR, que se recuperou este ano académico.

Criterios no 4º curso da ESO:

 As  materias  troncais  dos  itinerarios  cun  mínimo  de  alumnado  que  sinalan  as

instrucións de principio de curso.

 Teremos en conta a selección das materias específicas opcionais.

 Tivemos en consideración as indicacións dos equipos educativos e do Departamento

de Orientación.

O alumnado que se incorpora por primeira vez a algún curso da ESO como consecuencia do

proceso  de  elección  de  centro,  distribuirase  de  xeito  aleatorio  en  función  das  materias

específicas, de opción e de libre configuración de cada un dos grupos da etapa.

O alumnado de 1º e 2º de Bacharelato agrupáronse por modalidades e por materias troncais de

opción.

4.3. Composición do Claustro de profesores.

A través deste órgano de participación dos docentes, teremos a responsabilidade de planificar,

coordinar, informar e, no seu caso, decidir sobre todos os aspectos docentes do centro.

PROFESORADO DO CLAUSTRO

CORPO Definitivo Expectativa Desprazados Prácticas Comisión

S.

Interino

s

TOTAL

PROF. SEC. ESO e

BACH
43 1 0 5 0 10 62
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ORIENTACIÓN 1

PT 1 1

RELIXIÓN 1

AUX CONVERSA 1

4.4. Profesores con especial dedicación ao centro.

Moitas das actividades que se realizan no instituto, así como o traballo de mantemento de

equipos e compoñentes do material  informático e audiovisual do centro, o mantemento da

biblioteca ou da páxina web, son recoñecidas pola Administración e aparecen formando parte

do horario lectivo. A relación de profesorado que completaría o horario con actividades deste

tipo sería: 

 Equipo de Biblioteca,  coordinado por  D.  José María  Lores  Pérez,  contando con a

colaboración  de  Dna.  Amalia  Pérez  Otero,  Dna.  Belén  Romero  Gómez,  Dna.

Alejandra  Orozco  González,  Dna.  Beatriz  Iglesias  Núñez,  Dna.  Evangelina  Vidal

Botana, Dna. Cristina Rodríguez Álvarez, Dna. Marta Rodríguez Taboada, Dna. María

Paz  Hermo  Pereira,  Dna.  Eva  María  García  Rei  e  Dna.  María  Julia  Domínguez

Zufiaurre.

 Equipo de Mantemento Informático e Mantemento da Páxina Web, constituído por D.

Francisco Docampo González e D. Luis Alberto Díaz Portas respectivamente, sendo

ambos responsables E-Dixgal do centro (nos cursos impares e pares respectivamente).

5. HORARIO XERAL DO CENTRO E CRITERIOS PEDAGÓXICOS 
PARA A SÚA ELABORACIÓN

5.1. Calendario escolar 2021/22

De acordo coa ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o

curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma
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de Galicia, as actividades lectivas comezarán o día 15 setembro de 2021 e rematarán o día 22

de xuño de 2022.

5.2. Períodos de vacacións

Os períodos vacacionais quedarán distribuídos da seguinte forma: 

 Día do Ensino: 11 de outubro de 2021.

 Día de Todos os Santos: 1 de novembro de 2021.

 Día da Constitución: 6 de decembro de 2021.

 Día  non  lectivo  de  centro:  7  de  decembro  de  2021  (autorizado  pola  Xefatura

Territorial de Educación).

 Día da Inmaculada Concepción: 8 de decembro de 2021.

 Nadal: desde o día 22 de decembro de 2021 ata o día 7 de xaneiro de 2022, ambos

incluídos.

 Entroido: días 28 de febreiro e 1 e 2 de marzo de 2022.

 Semana Santa: do 9 ao 18 de abril de 2022, ambos incluídos.

 Festivo local de Tui, San Telmo : 25 de abril de 2022.

 Día das Letras Galegas: 17 de maio de 2022.

5.3. Conmemoracións.

Durante o curso escolar, teranse en conta as seguintes conmemoracións: 

 20 de novembro de 2021: Día Universal da Infancia

 25 de novembro de 2021: Día Internacional contra a Violencia de Xénero.

 30 de novembro a 7 de decembro de 2021: Constitución e Estatuto de Autonomía de

Galicia

 3 de decembro de 2021: Día Internacional das Persoas con Discapacidade.

 24 de xaneiro de 2022: Día Internacional da Educación.

 30 de xaneiro de 2022: Día Escolar da non Violencia e da Paz.

 7 a 11 de marzo de 2022: Semana da Prensa (un día da semana, traballo na aula con

xornais)
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 8 de marzo de 2022: Día Internacional da Muller.

 15 de marzo de 2022: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

 7 de abril de 2022: Día Mundial da Saúde.

 Entre o 18 e o 22 de abril de 2022: Semana do libro.

 2 de maio de 2022: Día Internacional contra o acoso escolar.

 9 de maio de 2022: Día de Europa.

 Do 16 ao 20 de maio de 2022: Semana das Letras Galegas.

 5 de xuño de 2022: Día Mundial do Medio Ambiente.

5.4. Horario xeral do instituto

O centro permanecerá aberto de luns a venres, dende as 08.00 ata as 15.00 pola mañá, e dende

as 16.00 ata as 22.00 horas (as clases de tarde son os luns de 16.20 a 18.00 horas, pero o

centro é usado polas tardes pola extensión da Escola de Idiomas, así como para a realización

de actividades complementarias do profesorado do centro). 

A administración do IES San Paio terá  como horario de atención ao público das 9:00 ás

14:00.  Como  consecuencia  da  situación  Covid-19  os  horarios  para  realizar  trámites

administrativos atópanse limitados a tramos horarios concretos (de 9 a 10, de 11 a 12 e de 13

a 14 horas), para evitar así a coincidencia cos momentos nos que o alumnado se atopa fóra das

aulas (recreos, especialmente), nos espazos comúns ou exteriores do edificio.

5.5. Horario do alumnado

Na elaboración dos horarios atendemos aos criterios marcados pola lei, respectando aqueles 

aspectos que melloren a calidade do ensino. Na medida do posible, aplicáronse os seguintes 

criterios:

 As  súas  solicitudes,  modalidades,  opcións,  itinerarios  e  optativas,  así  coma  as

diferentes  indicacións  das  xuntas  de  avaliación  e  as  recomendacións  dos  centros

anteriores.

 A  planificación  do  xestor  de  horarios  realizouse  introducindo  no  programa  os

parámetros necesarios para conseguir que non se concentren en días consecutivos as
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materias  de  dúas  horas  semanais,  que  as  materias  optativas  quedasen

aproximadamente na metade da xornada, etc.

 Cada período lectivo terá unha duración de 50 minutos distribuídos de luns a venres en

6 períodos lectivos pola mañá (dende as 08:45 ata as 14:25) e 2 períodos o luns pola

tarde  (dende  as  16:20  ata  18:00).   Debido  á  situación  Covid,  os  horarios  están

flexibilizados adiantando cinco minutos todas as entradas e saídas da xornada lectiva

para o alumnado de 1º, 2º, e 3º ESO, tal e como se recolle no Plan de Adaptación ao

contexto Covid do IES San Paio.

 Pola mañá temos dous recreos de 20 minutos cada un.

 Non se poderá asignar a unha materia máis dun período lectivo diario, agás situacións

excepcionais  solicitadas  polos  departamentos  ou  profesores  correspondentes  e

autorizadas pola Dirección.

5.6. Horario do profesorado

Para o desenvolvemento do horario do profesorado teremos en conta a seguinte normativa: 

 Orde de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo  do persoal

funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica

2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG 30-5-11).

 Orde do 1 de agosto de 1997, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do

Decreto  324/1996,  polo  que  se  aproba  o  regulamento  orgánico  dos  institutos  de

educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento (DOG 2-9-

17).

 Orde do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de

agosto  de  1997,  pola  que  se  ditan  instrución  para  o  desenvolvemento  do  Decreto

324/1996,  polo que se aproba o regulamento  orgánico dos institutos  de educación

secundaria e se establece a súa organización e funcionamento.
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 Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso

2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma

de Galicia.(DOG 4 xuño de 2021).

 Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destinos

provisionais,  entre  o  persoal  docente  pertencente  aos  corpos  de  catedráticos  e

profesores  de  ensino  secundario,  profesores  técnicos  de  formación  profesional,

catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes

escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que

non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan

desprazados por falta  de horario,  ao persoal  que se lle  conceda unha comisión de

servizos por consellería, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal

interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no

servizo activo. (DOG 14 xuño de 2018). 

De todo o anterior teremos en conta na elaboración dos horarios:

 Un mínimo de 3 horas lectivas ao día.

 Un máximo de 5 horas lectivas ao día. 

 Un mínimo de 23 horas de permanencia fixa no centro (lectivas, gardas e atención a

familiares) por semana.

 Un máximo de 3 gardas, excepcionalmente ata 4 para completar horario.

 Os titores da ESO terán marcada unha hora para reunión de nivel coa orientadora, que

poderá utilizarse para trámites administrativos nas semanas que non sexa precisa esta

reunión.

 De 1 a 3 horas de redución para xefaturas de departamento.
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 1 hora de redución/reunión para profesores e coordinadores das Seccións Bilingües e

de E-Dixgal.

 1 hora de redución para os compoñentes do consello escolar.

5.7. Gardas

Na elaboración do horario do profesorado poderán establecerse gardas de clase, de biblioteca,

de recreo e pavillón. As gardas de aula, biblioteca e transporte equivalerán a 1 período lectivo,

mentres que a garda de recreo e de pavillón equivalerá a media garda de aula, tendo que

realizar dúas para computar 1 garda.

Excepto  nas  gardas  de  biblioteca  e  transporte  que  serán  realizadas  por  un  profesor/a,

intentaremos  que  nas  gardas  de  aula  estean  sempre  3  profesores  e  nas  de  recreo  4

profesores/as.

5.8. Titorías

As  horas  de  titorías  na  ESO  terán  unha  aportación  ás  actividades docentes  de  2  horas

(distribuídas en titoría na aula co alumnado e atención a pais).

No Bacharelato, haberá unha hora para atender ao alumnado así como as súas familias. 

6. SITUACIÓN DAS INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTO

Nos  meses  do  verán  procedeuse   a  facer  inventario  de  mobiliario  e/ou  instalacións

deterioradas. Elaborouse unha listaxe de mobiliario de aula para enviar á Consellería dentro

do prazo para as solicitudes deste material (outubro). Reparáronse e pintáronse os taboleiros

de cortiza de varias aulas, axustáronse as portas e ventás que non pechaban adecuadamente e

levouse  a  cabo tamén,  no mes de xullo,  a  reparación  da  cuberta  do pavillón  solicitada  á

Consellería uns meses antes, para eliminar as graves filtracións de auga que viñan afectando á

zona de vestiarios.  E encargouse,  para a  súa execución durante as vacacións  de Nadal,  a

reparación das paredes das dúas aulas situadas na planta soto, moi afectadas por humidades e

escunchados.
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Tamén durante o verán, encargouse mobiliario específico para a nova aula de Música, que

precisaba  de  novos  elementos  que  permitisen  organizar  adecuadamente  a  distribución  de

espazos, instrumentos e alumnado durante as clases.

A inicios de curso, durante o mes de outubro, tamén se revisaron e limparon os canalóns de

desaugue do claustro, que se atopaban atoados no ángulo NE e xeraran unha filtración de auga

ao interior. Tamén no ángulo oposto (SO) se detectou en outubro unha filtración desde os

canalóns da cuberta que dá á fachada principal, provocando a entrada de auga nas aulas de 3º

ESO situadas no primeiro andar; está encargada a reparación dos canalóns nun tramo de 25

metros sobre a fachada principal, nos que se advertiron fisuras polas que, ao discorrer por

debaixo da cuberta, se acaban producindo as filtracións. 

Unha vez  dotadas  todas  as  aulas  de  ordenador,  proxector  e  encerado  ou pantalla  dixital,

estanse a renovar certos recursos tecnolóxicos, instalando unha nova CPU (Unidade Central

de Procesamento) no posto de bibliotecario. Tamén se renovou a CPU do equipo informático

de 2Bac A e se adquiriron dous portátiles para ter a disposición do equipo directivo e do

claustro  de  profesores  (reunións,  videoconferencias...).  Finalmente,  instalouse  unha  nova

impresora na sala de ordenadores do profesorado, así como una destrutora de documentos a

disposición do persoal na Secretaría.

7. TRANSPORTE ESCOLAR

Desde o pasado 8 de xaneiro de 2021, o IES San Paio é un dos centros que pasou a ser

atendido a través do servizo de transporte integrado (compartido por escolares e viaxeiros) e

xestionado polo Servizo de Mobilidade da Xefatura Territorial, o que supuxo certos cambios

neste  ámbito,  especialmente  no  relativo  ao  que  ata  entón  se  consideraba  como “usuarios

autorizados”.

Na Instrución  conxunta  1/2021,  da  Secretaría  Xeral  Técnica  da  Consellería  de  Cultura,

Educación  e  Universidade  e  da  Dirección  Xeral  de  Mobilidade  da  Consellería  de

Infraestruturas e Mobilidade, do 25 de xuño, sobre a xestión do Servizo de Transporte de

escolares no curso escolar 2021-22, establécese que o alumnado de estudos post-obrigatorios,

como o Bacharelato, sempre que sexa menor de 21 anos, terá a condición de viaxeiro, e non a

de usuario con dereito a transporte escolar. Xa non pode polo tanto solicitar ou reservar praza
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no  transporte  integrado,  pero  si  pode  usalo,  sempre  que  estea  dispoñible  e  empregue  as

paradas preestablecidas. 

Para que este acceso ao servizo integrado non teña custo económico para este tipo de persoas

usuarias,  a  Consellería  esixe facer  uso da tarxeta  de transporte Xente  Nova, unha tarxeta

monedeiro coa que os importes inicialmente abonados son logo reintegrados pola Xunta de

Galicia en prazos preestablecidos e nos termos previstos para esta tarifa. Sen esta tarxeta, o

usuario  deberá  abonar  o  billete  de  autobús  ordinario,  perdendo  o  dereito  á  devolución

posterior por parte da administración.

Esta información comunicouse nos primeiros días de curso enviando unha circular ás familias

a través de AbalarMóbil e mediante unha publicación na páxina web do IES, sempre visible

na sección Novas, no apartado Transporte, na que se remite ademais a un maior grado de

información no portal web www.bus.gal

Para  o  alumnado  da  ESO,  segue  a  ser  un  servizo  gratuíto  que  ofrece  a  Consellería  de

Educación, sempre que o seu domicilio se encontre fora do núcleo urbán e a unha distancia

deste  superior  a  dous  quilómetros.  Ademais  destes  usuarios  lexítimos poderán  utilizar  o

servizo: 

 Alumnado de ensino obrigatorio cuxo domicilio estea situado a unha distancia inferior

a 2 km e superior a 1 km en zona urbanizada e 500 m en zona non urbanizada, sempre

e cando haxa prazas dispoñibles.

 Alumnado que por proximidade xeográfica, solicite a utilización de liñas de transporte

correspondentes a centros distintas a aqueles nos que estea matriculado.

O  equipo  directivo  do  IES  San  Paio,  coa  colaboración  do  profesorado  con  gardas  de

transporte,  xestionará  e  velará  polo  correcto  funcionamento  deste  servizo,  informando  e

denunciando as deficiencias observadas na execución do servizo á Xefatura Territorial.
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8. MODIFICACIÓNS DO PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO

As novidades máis importante para este curso serán: 

 Proxecto  E-Dixgal.  Por  mandato  do  claustro  e  consello  escolar,  estendemos  o

proxecto neste curso académico a toda a ESO, incorporando polo tanto ao alumando

dos cursos 3º e 4º da ESO. Mediante este proxecto, profesorado e alumnado pasarán a

desenvolver  a  súa  actividade  educativa  diaria  nun  entorno  virtual  de  aprendizaxe.

Nesta modalidade impartiranse só as seguintes materias, que non terán polo tanto libro

de texto,  sendo en 1º:   matemáticas,  lingua castelá,  portugués,  relixión,  bioloxía e

xeoloxía, educación física e estratexias de aprendizaxe e comunicación, lingua galega,

educación plástica e francés. No caso do 2º curso, as materias que formarán parte do

proxecto  serán:  educación  física,  lingua  e  literatura  galega,  lingua  portuguesa,

matemáticas,  relixión,  lingua  castelá,  lingua  francesa,  xadrez,  física  e  química  e

tecnoloxía. En 3º e 4º da ESO, as materias serán as mesmas que no curso anterior,

salvo no caso da materia  de Lingua e literatura galega que,  en 4º da ESO, non se

imparte en modalidade dixital.

 Proxecto STEMBach.  Que, tras a exitosa experiencia dos dous últimos anos, volve

comezar este curso desde 1º de Bacharelato, con 9 alumnos que, distribuídos en tres

grupos,  traballarán  en  diversos  ámbitos  de  investigación  baixo  a  dirección  e

coordinación do departamento de Bioloxía e Xeoloxía.  No vindeiro ano académico

corresponderá a presentación e defensa dos proxectos na Universidade de Vigo.

 Continuidade do Proxecto de Formación Permanente do Profesorado do IES San

Paio. Todos  os  seminarios  e/ou  grupos  de  traballos  independentes  solicitados  no

centro van incluídos nun único proxecto, dentro do Plan de Formación Permanente do

Profesorado (PFPC). Este proxecto trata de dar resposta ás necesidades de formación

do profesorado, permitindo deseñar accións formativas destinadas á actualización e ao

perfeccionamento  das  competencias  profesionais  do  profesorado.  A  solicitude  do

PFPC do IES San Paio foi presentada no prazo establecido, antes do 30 de outubro,

sendo presentado ao claustro e ao consello escolar. O proxecto consta de varias liñas

de traballo  ou itinerarios,  dentro das  cales  haberá diferentes  grupos de traballo  en
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torno a diversas actividades formativas. Estes itinerarios son:

o Aprendizaxe Cooperativa no IES San Paio: xeneralización.

o Explotando a biblioteca.  Optimización dos recursos bibliográficos,  materiais

humanos, espazos e tempos.

o Plan Dixital e recursos E-Dixgal no IES San Paio.

o STEM: proxectos de investigación científica no Bacharelato.

 Seccións bilingües. Mantemos a Sección Bilingüe en inglés na materia de Educación

Física, tanto en 3º como en 4º ESO. A elas, sumamos ademais, tras aprobación en

claustro e consello escolar durante o curso pasado, unha Sección Bilingüe tamén en

inglés na materia de Tecnoloxía en 3º ESO. Durante este curso académico, contamos

en consecuencia cun Auxiliar de Conversa que, a diferenza do curso pasado, vén desde

o  1  de  outubro  con  horario  completo  ao  noso  centro  para  colaborar  no

desenvolvemento deste proxecto nas aulas.

9. ELABORACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

 Os departamentos didácticos elaborarán as programacións didácticas das materias para

os distintos niveis. 

 Deben ser elaboradas de acordo as orientacións do artigo 18 da LOMCE e seguindo o

indicado na ORDE do 19 de maio de 2021 polo que se aproba o calendario escolar

para  o  curso  2021/22  nos  centros  docentes  sostidos  con  fondos  públicos  na

Comunidade Autónoma de Galicia, así como na Resolución de 17 de xuño de 2021, da

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se dictan instrucións

para  o desenvolvemento  das  ensinanzas  de educación  infantil,  educación  primaria,

educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22.  

 Dende o 1 de setembro de 2021, os diferentes departamentos didácticos elaborarán as

programacións  didácticas,  debendo  estar  preparadas  para  a  súa  presentación  ao

alumnado  durante  a  primeira  semana  de  curso,  prestando  especial  atención  a

obxetivos, contidos, procedementos e criterios de avaliación. 

 Antes  do  día  15  de  setembro  de  2021,  o  profesorado  responsable  de  cada

departamento  fará  entrega  da  programación,  sendo  todas  remitidas,  por  parte  da

dirección,  á Inspección educativa,  antes do 25 de setembro, que comprobará a súa

adecuación ao establecido nas disposicións vixentes.
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 Así mesmo, terán copias os departamentos e a Dirección do centro.

 Os departamentos didácticos deberán subir as programacións a páxina web do centro.

 As programacións didácticas dos diferentes departamentos presentaranse como Anexo

a este documento.

10. SESIÓNS DE AVALIACIÓN E DE PROBAS EXTRAORDINARIAS.

A  valoración  do  rendemento  educativo  someterase  ao  principio  de  avaliación  continua

establecido  na  normativa  vixente.  A  través  das  presentacións  ao  alumnado  dos  contidos

mínimos e criterios e procedementos de avaliación que albergan as programacións didácticas,

estes  coñecerán  en  todo  momento  como  serán  avaliados.  Para  responder  ao  cando,

establecemos as seguintes datas de avaliación para cada un dos trimestres, aprobadas pola

Comisión de Coordinación Pedagóxica o día 25 de outubro de 2021:

ESO E 1º BACHARELATO 2º BACHARELATO

Avaliación Inicial (1º-2º ESO) 5-7 de outubro -

Primeira Avaliación 29 nov.  - 2 dec. 24 de novembro

Segunda Avaliación 14-17 marzo 16 de febreiro

Avaliación Ordinaria 6-9 xuño 18 de maio*

Probas Pendentes ESO/BAC 17-20 xaneiro e 19-22 abril

Avaliación Extraordinaria (tamén a

de pendentes)
23-24 xuño

Probas Ordinarias ABAU 2022 xuño (pendente CIUG)

Probas Extraordinarias ABAU 

2022
xullo (Pendente CIUG)

*Como vén sendo habitual, as datas da 3º avaliación, así como as do final de curso para 2º de

Bacharelato virán determinadas pola Consellería de Educación.
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En canto ás probas para recuperar materias pendentes, establecéronse procurando que non

coincidan con datas  próximas  a  avaliacións  ou con aqueles  períodos do calendario  cunha

maior carga de traballo para o alumnado.

11. PLAN CRONOLÓXICO DOS ÓRGANOS DE GOBERNO.

Os órganos de goberno e de participación velarán para que as actividades se desenvolvan de

acordo cos fins da educación e pola calidade da ensinanza.

11.1. Plan de traballo do equipo directivo.

Setembro 2021:

 Elaborar o horario xeral do Centro e os horarios personais do profesorado. 

 Revisar o funcionamento das aulas, normas, materiais...

 Planificar e supervisar a limpeza e hixiene do centro.

 Xestionar a entrega de vales de material mediante a aplicación Fondo Libros..

 Xestionar o Programa Premium Edixgal de asignación de ordenadores.

 Controlar a organización e funcionamento dos servizos educativos complementarios

(transporte escolar).

 Plans de Atención á Diversidade: profesorado, criterios e agrupamentos de alumnos,

horarios, posibles disfuncións…

 Celebrar a apertura do Curso Escolar. Presentación do alumnado.

 Recibimento do profesorado de nova incorporación.

 Reunión inicial coas titoras/es.

 Difundir entre a comunidade educativa as normas de organización e funcionamento do

Centro.

 Preparación e coordinación das sesións de avaliación inicial.

 Revisar o funcionamento das aulas, normas, materiais.

 Examinar o estado do mobiliario e   a súa adecuación ás necesidades do centro e as

características do alumnado. 

 Elaborar  e  adaptar  ao  centro  o  Protocolo  de  Adaptación  á  situación  Covid-19  no

contexto educativo, incluíndo o Plan de Continxencia para o IES.
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 Distribución de ordenadores  do Proxecto Edixgal a todo o alumnado da ESO.

 Reunións por videoconferencia de todos os titores/as coas familias do alumnado do

seu grupo, para ofrecer información de interese.

 Xestión de cargos e titorías e outras funcións na aplicación Persoal.

Octubre 2021:

 Elaboración do DOC.

 Elaboración  dos  documentos  institucionais:  Programación  Xeral  Anual,  Plan  de

Atención á Diversidade.

 Facer un seguimento inicial da planificación e funcionamento dos Equipos Docentes e

a súa actuación coordinada.

 Plan de Acción Titorial

 Realizar o seguimento da asistencia do alumnado e dos procedementos establecidos

polo centro para controlar o absentismo escolar.

 Manter entrevistas coas familias para dar información e recoller suxerencias.

 Elaborar as circulares informativas ás familias de principio de curso e actualizar e

difundir a documentación referida ás actividades que se realizan.

 Xestionar solicitudes de validacións de materias e de exencións de lingua galega.

 Supervisar a Xestión de Becas.

 Revisar e actualizar os taboleiros de anuncios e contidos publicados na páxina web.

 Eleccións de delegados/as

 Planificación  cronolóxica  das  eleccións  para  a  renovación  do  Consello  Escolar,

iniciando o calendario de actuacións o 26 de outubro.

 Entrega de ordenadores E-Dixgal ao profesorado que imparte materias na ESO dentro

deste programa (suxeito a dispoñibilidade de todos os equipos necesarios).

 Elaboración  do  DACE  e  revisión  de  criterios  de  centro  para  as  viaxes  e  saídas

didácticas de máis dun día.

Novembro 2021

 Reunir ás xuntas de delegados.

 Organizar e poñer ao día a secretaría do centro.
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 Optimizar os medios audiovisuais e informáticos.

 Executar  o  calendario  de  actuacións  das  eleccións  para  a  renovación  do Consello

Escolar.

 Coordinar as sesións de avaliación.

 Organizar a actualización na formación do plan de autoprotección e supervisión do

plan de evacuación.

Decembro 2021

 Reunión de Constitución do novo Consello Escolar e remisión do informe do proceso

á Xefatura Territorial.

 Preparación e coordinación das sesións de avaliación.

 Comprobación de que as cantidades asignadas aos programas de gasto coinciden coas

invertidas en cada apartado.

 Envío ao concello das facturas do consumo da luz e auga anual.

 Peche da conta de xestión.

Xaneiro 2022

 Elaboración do Proxecto Económico.

 Análise dos resultados da 1ªavaliación.

 Revisar e actualizar os taboleiros de anuncios e contidos publicados na páxina web.

Febreiro 2022

 Preparación e coordinación das sesións de avaliación.

 Comprobación das vacantes para o inmediato proceso de escolarización.

 Estudo  de  posibles  obras,  mellora  de  instalacións  e  de  equipamento  para  o  curso

seguinte.

Marzo 2022

 Preparación e coordinación das sesións de avaliación.
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 Reconto  aproximado  dos  alumnos  que  non  van  a  promocionar  de  curso  para

determinar as vacantes no proceso de escolarización.

 Reconto  das  materias  de  cursos  anteriores  que  teñen  pendentes  o  alumnado  de

secundaria.

 Coordinación das saídas didácticas de máis dun día.

Abril 2022

 Publicación na web e taboleiro de anuncios da normativa, vacantes e instrucións de

admisión de alumnos.

 Organizar visitas guiadas para novo alumnado de 1ºESO.

Maio 2022

 Preparación e coordinación das sesións de avaliación de 2º BACHARELATO.

 Deseño do plan de elaboración da Memoria Anual  e  coordinación do traballo  dos

órganos colexiados e equipos docentes.

 Preparación do acto de despedida para alumnado de 2º de bacharelato. 

Xuño 2022

 Coordinación do alumnado aprobado de 2º de bacharelato para as probas ordinarias e

extraordinarias das ABAU.

 Xestionar as reclamacións e as cualificacións finais.

 Recollida dos ordenadores Edixgal do alumnado de 4º curso da ESO.

 Elaboración e envío da Memoria Xeral Anual á inspección educativa.

 Visar toda a documentación académica. Envío de propostas de títulos: xuño-setembro.

11.2. Plan de traballo do Claustro de Profesores.

Primeiro trimestre

 Formular propostas ao equipo directivo sobre o funcionamento do centro.
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 Informar  das  directrices  para  a  colaboración,  con  fins  educativos  e  culturais,  con

outros centros, entidades e organismos.

 Aprobar Proxectos e Programas Educativos que se desenvolverán no Centro.

 Peche da conta de xestión

Segundo trimestre

 Aprobación do presuposto económico.

 Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e a imposición de sancións e velar por

que éstas se ateñan á normativa vixente.

 Analizar  e  valorar  o  funcionamento  xeral  do  centro,  a  evolución  do  rendemento

escolar.

 Revisar o grao de cumprimento da Programación Xeral

 Ser  informado  sobre  absentismo  escolar  e,  no  seu  caso,  propoñer  medidas

encamiñadas a diminuílo.

 Participar  no  proceso  de  admisión  de  alumnos/as  e  velar  para  que  se  realice  con

suxeición ao establecido nesta Orde ou disposicións que a desenvolvan.

 Aprobar as modificacións ao Plan da Oferta Educativa del Centro.

Terceiro trimestre

 Analizar  e valorar o funcionamento xeral  do centro,  e a evolución do rendemento

escolar.

 Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios a a imposición de sancións e velar por

que éstas se ateñan á normativa vixente.

 Aprobar  e  avaliar  o  Proxecto  Educativo,  o  proxecto  de  xestión  e  as  normas  de

organización  e  funcionamento  do  centro,  sen  prexuicio  das  competencias  que  o

Claustro do profesorado teña atribuidas. 

 Promover a conservación e renovación das instalacións e equipo escolar.

 Estudo de posibles obras,  mellora  das instalacións  e  do equipamento para o curso

seguinte.

 Análise e valoración da Memoria Final de Curso. 
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11.3. Plan de traballo da Comisión de Coordinación Pedagóxica

Primeiro trimestre

 Constitución da CCP para o curso 2021/2022 e designación do/a secretario/a.

 Aprobar o calendario de avaliacións sen prexuízo das competencias do claustro.

 Repasar as directrices xerais para a elaboración das programacións didácticas.

 Actividades complementarias e extraescolares: análise de posibles datas.

 Deseño de instrumentos de avaliación.

 Directrices para a revisión e actualización do Plan de Acción Titorial.

 Seguimento do Plan de Atención á Diversidade (PAD) e do Plan de Acción Titorial

(PAT).

 Informar  de  cantas  modificacións  aprobe,  lexisle  ou  reglamente  a  Consellería  de

Educación.

 Aportacións dos departamentos ao funcionamento do Centro. 

Segundo trimestre

 Análise dos resultados académicos obtidos na primeira avaliación.

 Seguimento do Plan de Atención á Diversidad (PAD) e do Plan de Acción Titorial

(PAT).

 Informar  de  cantas  modificacións  aprobe,  lexisle  ou  reglamente  a  Consellería  de

Educación.

 Aportacións dos departamentos ao funcionamento do centro.

 Seguimento e valoración do Plan de Atención á Diversidade.

 Propoñer as modificacións do Plan da Oferta Educativa do Centro.

Terceiro trimestre.

 Análise dos resultados académicos obtidos na segunda e terceira avaliación.

 Elaborar e/ou modificar o PEC.

 Actividades complementarias e extraescolares: información e coordinación.
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 Informar  de  cantas  modificacións  aprobe,  lexisle  ou  reglamente  a  Consellería  de

Educación.

 Aportacións dos departamentos ao funcionamento do centro.

 Planificación do calendario final de curso e setembro.

 Analizar  e  avaliar  a  influencia  e  incidencia  que  as  actividades  complementarias  e

extraescolares (culturais,  artísticas  e deportivas) teñen na formación integral  dos/as

alumnos/as, na organización do centro e no normal desenvolvemento das actividades

lectivas. Criterios pedagóxicos para realizar actividades complementarias.

 Seguimento do Plan de Atención á Diversidade (PAD) e do Plan de Acción Titorial

(PAT). 

12. PLANS  E  PROXECTOS  DO  IES  SAN  PAIO  PARA  O  CURSO
2021/22  

12.1. Proxecto de Formación Permanente do Profesorado do IES San Paio.

Baixo a  coordinación  de Dna.  Amalia  Pérez Otero,  o  centro  desenvolverá  o Proxecto  de

Formación Permanente do Profesorado, partindo de catro liñas de traballo: 

A. Biblioteca escolar

B. Escola inclusiva e atención á diversidade.

C. Iniciativas formativas no ámbito STEM (ciencia-tecnoloxía-enxeñaría-matemáticas).

D. Plan Dixital do centro. Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a

través de espazos virtuais. Educación dixital.

Estas  liñas  de  traballo  desenvolveranse  ao  longo  do  curso  coas  seguintes  actividades

asociadas:

 Xeneralización da aprendizaxe cooperativa no IES San Paio (Seminario 40h, curso 15

h).

 Proxectos de investigación científica no IES San Paio (40 h).

 A biblioteca do IES San Paio (30h).

 Aproveitamento didáctico da plataforma E-Dixgal (20 h).
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 O Plan Dixital do centro no IES San Paio (30 h)

A relación total de profesorado participante será aproximadamente de  34 docentes.

12.2. Proxecto Edixgal

Comenzamos no curso 2019-20 con 1º ESO, sumando no 2020-21 aos 2º ESO e ampliando o

programa  a  toda  a  ESO  neste  curso  2021-22.   Mediante  este  proxecto,  profesorado  e

alumnado  pasan  a  desenvolver  a  súa  actividade  educativa  diaria  nun  entorno  virtual  de

aprendizaxe. No 1º curso da ESO se impartirán as materias aprobadas o ano anterior, pero

ademáis, se sumarán as seguintes materias, que non terán polo tanto libro de texto: lingua

galega, lingua portuguesa, plástica e francés. No 2º curso da ESO, se traballarán as seguintes

materias:  educación  física,  lingua  castelá,  lingua  galega,  lingua  portuguesa,  matemáticas,

relixión, francés, xadrez, física e química e tecnoloxía. E en 3º ESO e 4º ESO, as mesmas

materias, excepto Lingua e Literatura Galega de 4º ESO.

Actualmente  todo o  alumnado  da  ESO dispón de  ordenador,  así  como o  profesorado  E-

Dixgal, salvo 7 profesores/as que están á espera de que cheguen os equipos, solicitados en

prazo a través da aplicación E-Dixgal.

12.3. Proxecto STEMBach

Tras a exitosa experiencia iniciada hai dous cursos, no 2021-22 retomamos este proxecto con

9  alumnos  de  1º  Bacharelato  que,  divididos  en  tres  grupos,  comezaron  xa  esta  materia

extracurricular  de  dous  cursos  académicos  de  duración,  coordinada  e  impartada  polo

departamento de Bioloxía e Xeoloxía. Este proxecto estará titorizado por D. Eduardo Barciela

e  impartido  por  Dna.  Eva  María  Pazos  Malvido  e  Dna.  María  Cristina  Martínez  Castro.

Tamén  se  contará  coa  colaboración  dos  demais  membros  do  departamento  e  doutros

profesores do departamento de matemáticas e inglés, que farán colaboracións momentáneas.

No vindeiro curso académico,  xa en 2º Bacharelato,  prepararán os seu proxectos para ser

defendidos preto do final de curso.

12.4. Plan de acollida
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O feito de intentar establecer unha ensinanza máis participativa, aconsella programar unha

serie de actuacións que faciliten a integración, nas mellores condicións posibles, de todos os

integrantes da comunidade escolar. Este plan responde á necesidade de recoller, acompañar e

axudar ás persoas que se incorporan ao centro para que o coñezan e se poidan integrar con

éxito nel, superando no menor tempo posible a inseguridade propia da chegada a un ambiente

novo e descoñecido. Tal é o caso dos/as alumnos/as cando cambian de centro por superar

unha etapa educativa, cambio de localidade, ou de aqueles/as que se incorporan ó sistema

escolar dun país que non é o seu. Pero tamén do profesorado de nova incorporación ao centro.

O Plan sustentarase en tres piares fundamentais:

1.- Acollida ao profesorado que, por primeira vez, forme parte do claustro. 

2.- Acollida do novo alumnado.

3.- Acollida aos pais con fillos escolarizados no centro.

En dito plan de acollida pretendemos ofrecer información suficiente acerca de:

 Normas de organización e funcionamento do centro.

 Plan  de  adaptación  ao  contexto  Covid  e  actuacións  de  prevención,  hixiene  e

protección.

 Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado, necesaria para

o seu desenvolvemento na modalidade de ensino presencial  ou, de ser o caso, non

presencial. 

 Atención aos aspectos emocionais, mediante a realización da actividades de grupo de

acollida e cohesión.

Ademais dos aspectos que sinalamos, este plan ten como finalidade alcanzar  os seguintes

obxectivos:

 - Dotar á Comunidade Educativa dun plan de actuación que estruture, ordene e oriente esas

axudas  específicas  que,  en  determinadas  circunstancias,  poda  necesitar  algún  dos  seus

membros.

 - Crear un ambiente escolar favorable no que os novos membros se sintan ben acollidos,

facilitando de esta forma a súa integración. 
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-  Coñecer  as  características  e  necesidades  dos/as  alumnos/as  e  profesores  de  nova

incorporación. 

Aínda que os responsables de levar a cabo este Plan son o equipo de dirección e os propios

beneficiarios do mesmo, atribuiranse funcións ou responsabilidades a determinados membros.

Esta  atribución  ten  a  finalidade  de  garantir  a  intervención  no  momento  en  que  as

circunstancias así o aconsellen.

 Actividades:

  Mes de maio-xuño:

 - Visita ao instituto dos/as alumnos/as de 6º de primaria, acompañados dos seus profesores

titores e orientadores, para coñecer o centro e as súas dependencias.

 - Charla-Visita cos pais dos/as alumnos/as de 6º Primaria interesados no noso centro na que

se explicará aos pais o funcionamento do centro así como os servizos que presta.

 - Responsables: Equipo directivo.

  Setembro: 

a) Responsabilidade do equipo directivo

 -Recibir  ós/ás alumnos/as de forma global para darlles información do funcionamento do

instituto. 

 -Reunión informativo cos titores e orientación da convocatoria de reunión coas familias.

b) Responsabilidade dos titores.

 - Presentación dos/das alumnos/as que forman parte de cada grupo.

 - Información sobre horarios, profesores, normas de convivencia.

 - Ensinarlles as diferentes dependencias do Centro que eles/as van a utilizar.

 -Manter unha reunión na que se informe ás nais e pais de:

• Distribución dos alumnos/as por grupos.

• Presentación do titor asignado a cada grupo.

• Normas de convivencia básicas.
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• Forma de participar das nais e pais no proceso educativo dos seus fillos e solicitar a

súa colaboración.

c) Acollida do novo profesorado

 - Recepción en Dirección.

 - Comunicación dos principais documentos a coñecer (NOFC, Plan de adaptación...). 

- Visita das instalacións.

12.5. Documento de Actividades Complementarias e Extraescolares.

Preséntase como anexo a este documento.

12.6. Plan Anual de Actividades para a Potenciación do uso da Lingua Galega.
Preséntase como anexo a este documento.

12.7. Proxecto Lector de Centro
Preséntase como anexo a este documento.

12.8. Plan de mellora da Biblioteca Escolar

Preséntase como anexo a este documento.

12.9. Plan Dixital de centro e educación dixital

O plan de integración das tecnoloxías da información e a comunicación, Plan TIC, ao que se

fai  referencia  o  Anexo  VI  do  decreto  133/2007  do  5  de  xullo,  polo  que  se  regulan  as

ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, fixa

como finalidade que as tecnoloxías da información se incorporen como un recurso máis aos

procesos  de  ensino-aprendizaxe,  formando  parte  do  Proxecto  Educativo  de  Centro.  Os

diferentes departamentos didácticos incorporarán nas Programacións Didácticas un apartado

destinado ó tratamento das TIC a través da materia correspondente.

Ademais,  este  ano  incorpórase  como  liña  de  traballo  obrigatoria  a  elaboración  dun  Plan

Dixital  de  centro,  co  obxecto  de  analizar  a  competencia  dixital  do  centro  empregando
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ferramentas de avaliación e diagnose, deseñar un plan de educación en base ás conclusións

obtidas no proceso de diagnose e establecer un procedemento de seguimento e avaliación do

plan de actuación elaborado.

A estas actuación súmase o grupo de traballo para o aproveitamento didáctico da plataforma

E-Dixgal,  co obxectivo  de  analizar  o  modelo  educativo  asociado ao  proxecto  para  poder

aproveitalo  ao  máximo,  de  aumentar  o  número  de  ferramentas  empregadas  propias  do

proxecto e o de planificar propostas formativas dentro da plataforma.

12.10. Proxecto Lingüístico de Centro

Preséntase como anexo a este documento.

13. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN.

Esta programación será de obrigado cumprimento para toda a comunidade do IES San Paio.

Todo  o  profesorado  con  responsabilidades  de  coordinación  velará  por  que  se  cumpra  o

programado  no  seu  ámbito  de  responsabilidade  e  porá  en  coñecemento  da  Xefatura  de

Estudos calquera conduta que non respecte o establecido na programación, co  fin de iniciar

as actuacións pertinentes. O seguimento da PXA  realizarase de forma continua e a avaliación

da mesma terá lugar en dous momentos. Un durante o 2º trimestre e outro ao finalizar o curso.

Avaliar a PXA, a metade de curso, permitirá introducir aqueles axustes e modificacións que

se consideren necesarios para a consecución dos obxectivos previstos. Ao finalizar o curso

avaliarase o grao de cumprimento desta programación xeral. As conclusións máis relevantes

serán recollidas na memoria final.

Tui, a 8 de novembro de 2021

Miguel A. Abraira Pérez
Director do IES San Paio
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