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1. INTRODUCIÓN

Nesta Programación Xeral Anual recóllense os obxectivos e plans de traballo do

IES San Paio para o curso 2022/23, 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 2022/23

O obxectivo  prioritario  da  nosa programación  será  unha vez  máis  traballar  en

favor da equidade  educativa do alumnado, para o cal:

 En 1º e 2º ESO, en lugar dos habituais desdobramentos, apostamos por unha

nova  medida  de  atención  á  diversidade  coa  que  se  pretende  mellorar  a

inclusión,  consistente  na  entrada  na  aula  de  referencia  dun  segundo

profesor/a,  para  desenvolver  traballo  de  apoio  ao alumnado que  máis  o

precisa, que grazas a estas parellas pedagóxicas, pode permanecer sempre

no  seu  grupo  de  referencia.  Esta  medida  lévase  a  cabo  nas  seguintes

materias  instrumentais:  Lingua  Castelá,  Lingua  Galega  e  Matemáticas,

tanto en 1ESO como en 2ESO.

 Esta medida lévase a cabo tamén nun 3º ESO (C), para apoiar a un grupo

máis reducido e integrado por alumnado procedente do agrupamento de

2ESO do curso pasado.
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 En 4ESO fíxose tamén un agrupamento específico co alumnado procedente

do PMAR do pasado curso.

 Entrada  na  aula  de  referencia  da  mestra  especialista  en  pedagoxía

terapéutica, en grupos con alumnado con necesidades educativas especiais.

 Formouse  un  grupo  de  reforzo  destinado  á  adquisición  de  linguas

vehiculares para alumnado estranxeiro,  habilitando tempos semanais nos

que  este  alumnado  poda  traballar  especificamente  esta  adquisición  con

profesorado dos departamentos de L. Castelá e L. Galega

Ademais, a planificación do curso veu guiada tamén por outros obxectivos como os

de:

 Respectar unha ampla oferta de optatividade das matrículas.

 Manter unha sesión en horario de permanencia do centro para reunión de

titores/as da ESO coa Orientadora.

 Consolidar  no  centro  Proxectos  Educativos  ou  liñas  de  traballo  de

innovación como o PLAMBE, as Seccións Bilingües, o Proxecto E-Dixgal, o

Proxecto STEMbach, a metodoloxía de Aprendizaxe Cooperativa, os clubes

de  lectura,  o  Plan  Dixital  de  centro,  Contratos  Programa  Inclúe,  nas

actuacións  IGUÁLA-T  e  CONVIVE-T,  o  programa  Bibliotecas  Escolares

Solidarias  (Plan  Lía),  na  modalidade  de  Voluntariado  na  Biblioteca,  o

achegamento ás prácticas restaurativas...

 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, para seguir acometendo traballos de mantemento e/ou mellora,

e  requirir  da  Unidade  Técnica  da  Xefatura  Territorial  a  reparación  ou

mellora de deficiencias máis graves, como a correcta impermeabilización do
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edificio, a mellora do salón de actos ou a incorporación de novos elementos

para o alumnado no patio.

3. SITUACIÓN DE PARTIDA

No  curso  2022/23  volvemos,  tras  a  adaptación  dos  últimos  ano  á  pandemia

propiciada polo Covid-19, aos 16 grupos da ESO e os 8 grupos de bacharelato. 

O  número  de  alumnos/as  a  día  de  hoxe  na  ESO  é  de  434,  mentres  que  no

Bacharelato acada os 190 matriculados. 

O número de profesorado dispoñible  para o curso é de 56 (57,  dos cales dúas

docentes están a media xornada), tras concedérsenos 8 das 11 vacantes solicitadas

para  cubrir  as  necesidades  demandadas;  a  elas  uníusenos  tamén  a  partir  de

outubro unha persoa de nacionalidade estadounidense en calidade de auxiliar de

conversa das seccións bilingües. 

4. ORGANIZACIÓN

4.1. Distribución do alumnado

ETAPAS

Nº GRUPOS Nº ALUMNADO

Curso 21/22 Curso 22/23 Curso 20/21 Curso 21/22 Curso 22/23

ESO 20 16 426 438 434

BACHARELATO 10 8 231 214 190

TOTAL 30 24 657 652 624
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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 confeccionar os grupos atendemos as indicacións das xuntas de

avaliación e as suxestións do Departamento de Orientación, tendo en conta

criterios académicos, de convivencia, etc.

Criterios no 1º curso da ESO:

 Tívose en conta o centro de procedencia do alumnado e as indicacións das

persoas orientadoras do seu centro de orixe.

 Alumnado con  necesidades  educativas  especiais  (ACNEE)  que  tiña

adaptacións curriculares en Primaria, situouse nun mesmo grupo para poder

ter  máis  horas  de  atención  coa  mestra  especialista  de  Pedagoxía

Terapéutica.

 O  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoio  educativo non  se

concentra nun so grupo senón que están distribuídos nos catro grupos e

reciben  o  apoio  dentro  da  aula  de  referencia  nas  materias  de  Lingua

Castelá, Lingua Galega e Matemáticas. 

 As dúas horas de libre disposición de centro para este curso empréganse

para aumentar nunha hora as materias de Lingua Castelá e Lingua Galega

respectivamente.

Criterios no 2º curso da ESO: 

 Igual que no 1º curso de ESO o alumnado con dificultades de aprendizaxe ou

con necesidades educativas especiais foi distribuído nos diferentes grupos,

manténdose  na  aula  de  referencia  en  todo  momento  e  contando  cun

segundo profesor/a a modo de apoio nas mesmas materias.
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 Para a elaboración dos grupos tivéronse en conta as materias específicas

opcionais,  libre  configuración  autonómica  e  as  indicacións  dos  equipos

educativos e dos departamentos de Orientación.

Criterios no 3º curso da ESO: 

 En función da materia específica que soliciten: 2ª lingua estranxeira (francés

ou portugués) ou educación dixital. 

 Tívose en conta a procedencia de alumnado de agrupamentos en 2ESO no

curso pasado, polo cal o grupo 3ESO C conta cun segundo profesor de apoio

na aula nas materias de Física e Química,  Matemáticas, Inglés, Xeografía e

Historia, Lingua Galega, Lingua Castelá e Bioloxía e Xeoloxía.

 Non se formou grupo de Diversificación.

Criterios no 4º curso da ESO:

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

instrucións de principio de curso.

 Tivemos en conta a selección das materias específicas opcionais.

 Tivemos  en  consideración  as  indicacións  dos  equipos  educativos  e  do

Departamento  de  Orientación,  formando  un  agrupamento  específico

integrado por un mínimo de dez alumnos/as e autorizado pola inspección

educativa.

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

consecuencia do proceso de elección de centro, distribuiuse 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 agrupouse por modalidades e por materias

troncais de opción.
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4.3. Composición do Claustro de profesores/as.

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  2022/23

CORPO Definitivo Expectativa Desprazados Prácticas Comisión  S. Interinos TOTAL

PROF. SEC.

ESO e BACH

43 4 0 4 0 4 55

MESTRES 1

RELIXIÓN 1

E unha AUXILIAR DE CONVERSA

4.4. Profesorado con especial dedicación ao centro.

Algunhas  actividades  que  se  realizan  no  instituto  teñen  un  recoñecemento

horario, de entre as que destacamos o traballo de biblioteca ou o de responsables

E-Dixgal, implantado en toda a etapa ESO. O mantemento informático, debido a

inxente  carga  de  traballo  técnico  que  requiría  e  á  imposibilidade  de  asumila

adecuadamente  con  profesorado  voluntario,  foi  encargado  a  unha  empresa

externa especializada ao inicio deste curso. Os equipos que contan con redución de

horas lectivas son: 

 Equipo de Biblioteca (redución de 11 horas lectivas), coordinado por Dª Mª

Belén Romero Gómez e o profesorado con horas de garda na mesma. 

 Equipo de responsables E-Dixgal (redución de 4 horas lectivas), constituído

por D. Francisco Docampo González como coordinador e responsable dos

cursos impares, e D. Emilio Pazo Núñez, responsable dos cursos pares. 
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 Coordinación  de  Seccións  Bilingües  para  o  profesorado  con

responsabilidades (redución de 4 horas lectivas).

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

5.1. Calendario escolar 2022/23

O calendario escolar deste curso para o centro elaborouse en base ao establecido

na Orde do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso

2022/23  nos  centros  docentes  sostidos  con  fondos  públicos  na  Comunidade

Autónoma de  Galicia,  sendo  adaptado  posteriormente  debido  á  publicación  da

Orde do 27 de decembro de 2022 de modificación da Orde do 20 de maio de 2022. 

De acordo con ambas ordes, as actividades lectivas inícianse o día 8 de setembro

de 2022 e rematarán o día 21 de xuño de 2023.

5.2. Períodos de vacacións

Os días non lectivos, festivos e de vacacións escolares quedarán distribuídos da

seguinte forma: 

 Día da Hispanidade: 12 de outubro de 2022.

 Día do Ensino: 31 de outubro de 2022.

 Día de Todos os Santos: 1 de novembro de 2022.

 Día non lectivo de centro: 5 de decembro de 2022 (autorizado pola Xefatura

Territorial de Educación).

 Día da Constitución: 6 de decembro de 2022.

 Día da Inmaculada Concepción: 8 de decembro de 2022.
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 Nadal: desde o día 23 de decembro de 2022 ata o día 6 de xaneiro de 2023,

ambos incluídos.

 Entroido: días 20, 21 e 22 de febreiro de 2023.

 Semana Santa: do 3 ao 10 de abril de 2023, ambos incluídos.

 Festivo local de Tui, San Telmo : 17 de abril de 2023.

 Día dos Traballadores/as: 1 de maio de 2023.

 Día das Letras Galegas: 17 de maio de 2023.

5.3. Conmemoracións.

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

 20 de novembro de 2022: Día Universal da Infancia

 25 de novembro de 2022: 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 2022: Día Internacional das Persoas con Discapacidade.

 10 de decembro de 2022: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humáns.

 24 de xaneiro de 2023: Día Internacional da Educación.

 30 de xaneiro de 2023: Día Escolar da non Violencia e da Paz.

 23 de febreiro de 2023: Día de Rosalía de Castro.

 8 de marzo de 2023: Día Internacional da Muller.

 15 de marzo de 2023: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

 6 a 10 de marzo de 2023: Semana da Prensa (un día da semana, traballo na

aula con xornais).

 1 de abril de 2023: Día das Artes Galegas.

 7 de abril de 2023: Día Mundial da Saúde.

 Entre o 17 e o 21 de abril de 2023: Semana do libro.

 2 de maio de 2023: Día Internacional contra o acoso escolar.

 9 de maio de 2023: Día de Europa.

 Do 15 ao 19 de maio de 2023: Semana das Letras Galegas.
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 5 de xuño de 2023: Día Mundial do Medio Ambiente.

5.4. Horario xeral do instituto

O centro permanecerá aberto de luns a venres, dende as 07.30 ata as 15.00 pola

mañá, e dende as 15.30 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 h. 

Elimínase a flexibilidade horaria nas entradas e saídas, así como as restricións no

relativo ás visitas ao centro que,  por causa da pandemia de Covid-19,  viñemos

mantendo nos dous últimos anos.

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 materias de dúas horas semanais, que as materias optativas

quedasen aproximadamente na metade da xornada, etc.
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 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).  

 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/as

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 profesorado de ensino secundario, profesores/as técnicos de

formación  profesional,  catedráticos  e  profesorado  de  escolas  oficiais  de

idiomas,  profesorado  de  música  e  artes  escénicas,  catedráticos  e

profesorado e mestres/as 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 2 horas lectivas e 3 de permanencia no centro ao día.

 Un máximo de 5 horas lectivas ao día. 

 Un máximo de 23 horas de permanencia fixa no centro (lectivas, gardas e

atención a familiares) por semana.

 Un  máximo  de  3  gardas  (unha  das  cales  poderá  destinarse  a  hora  de

atención a familias de alumnado), e excepcionalmente máis para completar

horario.
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 O profesorado titor da ESO terá marcada unha hora dentro do horario fixo

no centro 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 e para persoas

que  desenvolvan  funcións  con  dereito  á  redución  horaria:  encargada  de

biblioteca,  coordinación  E-Dixgal/Abalar,  coordinación  do  equipo  de

Dinamización Lingüística, coordinadores de Seccións Bilingües e coordinador

de Auxiliar de Conversa.

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  transporte  que  serán realizadas  por  un profesor/a,  nas

gardas de aula estarán sempre 3 profesores/as e nas de recreo 4 profesores/as, e

nas de biblioteca, algunhas gardas faranse con máis dun docente.  

5.8. Titorías

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

horas (distribuídas en titoría na aula co alumnado e hora de titoría para atención

ás familias). Todo o profesorado ten unha hora fixada semanalmente dentro do

seu horario para atención ás familias.
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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).  E

fixéronse obras, reparacións e melloras varias:

• Reparáronse e pintáronse as paredes do recibidor e corredor principal da

planta baixa, así como dúas paredes da aula situada no seu ángulo suleste.

• Reparáronse  ou  repuxéronse  tramos  de  azulexo  caído  ou  a  piques  de

desprenderse  en  varios  puntos  do  edificio  (aseos  de  alumnas  da  planta

baixa;  escaleiras  do  lado  oeste,  entre  a  planta  principal  e  a  superior;

corredor  da  planta  máis  alta;  e  tamén  no  mesado  dos  lavabos  de

alumnos/as na primeira  planta).  Na zona da bancada que hai a  carón da

entrada á biblioteca, empastáronse os azulexos para manter a estética azul,

pero cun acabado máis resistente e duradeiro, ao ser unha zona de moito

uso por parte do alumnado.

• Repuxéronse tapas de inodoro e pasadores nas portas dos lavabos.

• Cambiáronse os vidros rotos do edificio e os vidros pintados, que apenas

deixaban pasar luz, dos vestiarios masculinos no pavillón, poñendo no seu

lugar outros translúcidos.

• Reparáronse  e  pintáronse  dúas  paredes  afectadas  por  humidade  e

descunchados da Aula de Debuxo, deixando unha cámara interior de aire.

Instalouse  tamén  un  encerado  de  rotulador  e  un  encerado  dixital  con

proxector, para o que foi necesario instalar unha caixa de conexións.

• No claustro do edificio actuouse sobre as xuntas entre a fachada e cuberta

en dous dos catro lados do mesmo, xa que presentaban fendas polas que se

coaba a auga de chuvia,  producindo fisuras e danos nos teitos e incluso

entrada de auga nas luminarias. A intención é valorar se esta reparación é
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suficiente para eliminar este problema e, de ser así, estendela aos outros

dous lados do claustro.

• Tratouse e pintouse enteiramente o teito do vestiario  de alumnos/as do

pavillón,  moi  escuro  e  afectado  por  humidade,  aplicando  produtos

antihumidade.

• Ante  a  falla  dun  espazo  para  atender  a  nais/pais,  creouse  un  espazo

confortable, aberto e dividido en dúas seccións para este fin no recibidor, a

carón do salón de actos; unha máis informal (sofá e mesiña) e outro máis

formal (mesa circular e cadeiras), ambas sobre unha alfombra.

• Instaláronse tres mesas e bancos de madeira na zona de árbores do patio,

fronte á fachada,  para dar resposta  á alta demanda deste espazo como

lugar para impartir aulas ao aire libre.

• Reparouse un tramo do muro exterior que pecha o recinto cara o Oeste, no

que faltaba argamasa de unión entre os sillares e que detectamos qeu se

movía enteiro ao empurralo levemente coas mans. 

• Substituíronse baldosas rotas nas beirarrúas interiores do recinto.

• Instaláronse valos metálicos na zona do muro máis próxima ao edificio, para

impedir  as  situacións  de  risco  para  o  alumnado que  ás  veces  procuraba

saltalo para saír do recinto sen autorización.

• No campo de fútbol instaláronse novas redes, xa que debido ao estado de

deterioro no que estaban, permitían o paso de dentro a fóra do recinto, e

reforzáronse  os  elementos  de  suxeición  conforme  á  normativa  de

seguridade.

• Tanto  dentro  como  fóra  instalouse  a  nova  sinalética  establecida  pola

Consellería no Manual de Identidade Corporativa, con placas que identifican

con  nome,  pictograma  ARASAAC  e  en  braille  practicamente  todos  os

espazos, salvo as aulas (que varían dun curso a outro), incluso no pavillón; e
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no exterior,  colocouse  un  cartel  na  fachada,  un  tótem retroiluminado  a

carón da cancela principal de acceso (mirando á rúa) e paneis de metacrilato

identificando o instituto tanto na entrada desde a rúa Casal Aboy como na

que hai desde a rúa Colón.

• Ademais, pediuse ao concello a instalación na rúa Colón dun sinal indicador

de dirección á entrada principal do IES para vehículos, e tamén que se levase

a cabo o mantemento dos xardíns antes do 1 de setembro, como se fixo.

• En  canto  a  equipamento,  renovouse  o  ordenador  do  despacho  da

orientadora,  recibíronse  8  carros  de  carga,  revisáronse  equipamentos

informáticos  por  técnicos  enviados  pola  Consellería  e  recuperouse  a

segunda  aula  de  informática,  volvendo  a  instalar  na  mesma  mesas  e

equipos, con revisión completa dos mesmos.d

• A inicios de curso, renovouse por completo a páxina web do IES, tanto na

estética como na estrutura, funcionalidades e contido, sempre sen saír da

plataforme Drupal.

• Finalmente, cedeuse a aula situada a carón do taller de Tecnoloxía para

ampliación da mesma, xa que apenas dispón de espazo para traballar no

mesmo. A intención é dotala dun espazo maior  e unha posible unión de

ambas aulas para xerar un único espazo renovado, aberto e innovador.

No mes de xullo solicitouse por escrito visita  ao centro do Xefe Territorial  da

Consellería,  co  fin  de  expoñerlle  algunhas  das  necesidades  máis  urxentes  do

centro.  Esta  solicitude  foi  reforzada  a  inicio  deste  curso  por  medio  da  visita

solicitada ao persoal da Unidade Técnica e posteriormente por medio do envío dun

informe completo, dirixido tamén á Xefatura Territorial, con datos e imaxes acerca

destas  necesidades:  impermeabilización  e  mellora  da  eficiencia  enerxética,

deficiencias na recollida de pluviais no claustro e resto do edificio, salón de actos,

falta de adecuación do patio escolar, etc.
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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 escola-

res e viaxeiros) e xestionado polo Servizo de Mobilidade da Xefatura Territorial, o

que supuxo certos cambios neste ámbito, especialmente no relativo ao que ata en-

tón se consideraba como “usuarios autorizados”.

Na Instrución conxunta 1/2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cul-

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

de Infraestruturas e Mobilidade, sobre a xestión do Servizo de Transporte de esco-

lares no curso escolar 2022-23, establécese que o alumnado de estudos post-obri-

gatorios, 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 no transporte integrado, pero si pode usalo, sem-

pre 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 ter-

mos 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, no apartado Transporte, na que se remite ademais a un maior grado de infor-

mación no portal web www.bus.gal
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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.

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  no  pasado  curso  académico  a  toda  a  ESO,

incorporando polo tanto ao alumnado dos cursos 3º e 4º da ESO. Mediante

este proxecto, profesorado implicado e alumnado desenvolven a súa rutina

habitual  na  aula  dispoñendo  dun  entorno  virtual  de  aprendizaxe.  Nesta
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modalidade  impartiranse  só  as  seguintes  materias,  que  non  terán  polo

tanto libro de texto, sendo

• en 1º ESO:  Bioloxía e Xeoloxía, Educación Física, EPV, L. Castelá, L.

Galega, Matemáticas, Tecnoloxía, e 2ª L. Estranxeira Francés.  

• En 2º ESO: Educación Física, Física e Química, L. Castelá, L. Galega,

Matemáticas, Música, Tecnoloxía e 2ª Lingua estranxeira (Francés).  

• En 3º ESO: Bioloxía e Xeoloxía, Educación Física, EPV, Física e Química,

L.  Castelá,  L.  Galega,  Matemáticas,  Música e 2ª  Lingua estranxeira

(Francés).

• En 4º ESO: Bioloxía e Xeoloxía, Economía, Educación Física, IAAE, L.

Castelá, Matemáticas académicas, Matemáticas aplicadas e 2ª Lingua

estranxeira (Francés).

• Proxecto  STEMBach.  Que,  na  súa  segunda  edición,  con  9  alumnos/as

distribuídos  en  tres  grupos,  están  a  traballar  en  diversos  ámbitos  de

investigación baixo a dirección e coordinación do departamento de Bioloxía

e Xeoloxía. Neste 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 (PFPP). 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.  O  proxecto  consta  de  varios

itinerarios /(e liñas de traballo), en torno a diversas actividades formativas,

que se especifican no punto 12.1 desta programación.

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

Educación Física,  en 3º ESO, e incorpórase, tras aprobación pertinente en

claustro e consello escolar, a materia de TIC en 4º ESO. Durante este curso

académico,  contamos   en  consecuencia  cunha  Auxiliar  de  Conversa  que

estará no noso centro desde outubro a maio con horario completo para
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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, diferenciando entre:

o Cursos impares (LOMLOE): a programación elaborarase conforme á

Orde de 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar

para  o  curso  2022/23,  así  como  en  base  ao  novo  currículo  de

Educación  Secundaria  Obrigatoria  (Decreto  156/2022,  do  15  de

setembro) e/ou o novo currículo de Bacharelato (Decreto 157/2022,

do 15 de setembro), a través da aplicación PROENS, debendo quedar

en  estado  de  entregada  para  a  súa  supervisión antes  do  30  de

novembro de 2022.

o Cursos pares (LOMCE): a programación elaborarase en documento de

texto  (PDF;  enviouse  un  documento  modelo  ás  xefaturas  de

departamento), conforme ao artigo 18 da LOMCE e en base á Orde de

20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o

curso 2022/23, debendo remitirse ao enderezo electrónico do centro

antes do 20 de setembro de 2022, para a súa remisión á Inspección

Educativa desde a dirección.

o NOTA: publicada a Orde de 27 de decembro de 2022 de modificación

da Orde do 20 de maio, todas as programacións deben ser revisadas

e adaptadas aos cambios introducidos no calendario final de curso, co

15  de  marzo  de  2023  como  data  límite  para  a  súa  entrega  á

inspección.

 Dende o 1 de setembro de 2022, 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  obxectivos,  contidos,  procedementos  e

criterios de avaliación. 
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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  polo  claustro  o  cinco  de

outubro de 2022, e modificada no tramo final do calendario escolar en base á Orde

de 27 de decembro de 2022:

ESO 1º BACHARELATO 2º BACHARELATO

Avaliación Inicial 4, 5 e 6 de outubro -

1ª Avaliación 19, 20, 21 decembro 1 decembro

2ª Avaliación 21, 22, 23 marzo 2 marzo

3ª e Avaliación Ordinaria 8 de xuño 16 de maio

3ª e Avaliación Final 

(tamén pendentes)
22, 23 xuño - -

Probas Pendentes 

ESO/BAC

22, 23, 24 xaneiro

14, 15, 16 febreiro

25, 26, 27 marzo

Avaliación Extraordinaria

(tamén a de pendentes)
- 22-23  xuño

Probas Ordinarias ABAU 

2023
- - 6, 7, 8 xuño 

Probas Extraordinarias 

ABAU 2023
- - 11, 12, 13 xullo
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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

 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/as, horarios, posibles disfuncións...

 Celebrar a apertura do Curso Escolar. Presentación do alumnado.

 Recibimento e tomas de posesión do profesorado de nova incorporación.

 Reunión inicial do equipo directivo coas titoras/es.

 Difundir  entre  a  comunidade  educativa  as  normas  de  organización  e

funcionamento do Centro.

 Envío  das  programacións  didácticas  dos  departamentos  (cursos  pares)  á

Inspección Educativa.
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 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. 

 Distribución de ordenadores  do Proxecto Edixgal  a todo o alumnado da

ESO.

 Reunións iniciais 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.

Outubro

 Elaboración do DOC.

 Elaboración  progresiva  dos  documentos  institucionais:  Concreción

curricular, Programación Xeral Anual, Plan de Atención á Diversidade.

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

didácticas de máis dun día.

 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 suxestións.

 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 bolsas.

 Revisar  e  actualizar  os  taboleiros  de  anuncios  e  contidos  publicados  na

páxina web.
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 Eleccións de delegados/as e entrega da acta inicial do estado da aula.

 Planificación  cronolóxica  das  eleccións  para  a  renovación  parcial  do

Consello Escolar.

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

ESO dentro deste programa (suxeito a dispoñibilidade de todos os equipos

necesarios).

Novembro

 Reunir ás xuntas de delegados.

 Organizar e poñer ao día a secretaría do centro.

 Optimizar os medios audiovisuais e informáticos.

 Executar  o  calendario  de  actuacións  das  eleccións  sindicais  para  persoal

docente.

 Executar o calendario de actuacións das eleccións para a renovación parcial

do Consello Escolar.

 Organizar  a  actualización  na  formación  do  plan  de  autoprotección  e

supervisión do plan de evacuación.

 Envío  das  programacións  didácticas  dos  departamentos  (cursos  impares,

elaborados en PROENS) á Inspección Educativa para a súa supervisión.

 Coordinar a organización das sesións de avaliación.

Decembro

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

proceso á Xefatura Territorial.

 Coordinación das sesións de avaliación.

 Coordinación da viaxe de fin de etapa do alumnado de 4º ESO.

 Comprobación  de  que  as  cantidades  asignadas  aos  programas  de  gasto

coinciden coas investidas en cada apartado.
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 Envío ao concello das facturas do consumo da luz e auga anual.

 Peche da conta de xestión.

 Comisión de convivencia.

Xaneiro

 Elaboración do Proxecto Económico e comisión económica.

 Análise dos resultados da 1ªavaliación.

 Revisar  e  actualizar  os  taboleiros  de  anuncios  e  contidos  publicados  na

páxina web.

 Publicar e coordinar o inicio do calendario do procedemento de admisión de

alumnado para o curso seguinte.

Febreiro 

 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.

 Comisión de Convivencia.

Marzo

 Coordinación das sesións de avaliación.

 Reconto aproximado dos alumnos/as 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.

 Análise dos resultados da 2ª avaliación.
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Abril

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

instrucións de admisión de alumnos/as.

 Organizar visitas guiadas para novo alumnado de 1ºESO.

Maio

 Preparación  e  coordinación  das  sesións  de  avaliación  ordinaria  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

 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/as

Primeiro trimestre

 Formular propostas ao equipo directivo sobre o funcionamento do centro.

 Informar das directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais,

con outros centros, entidades e organismos.
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 Aprobar  Proxectos  e  Programas  Educativos  que  se  desenvolverán  no

Centro.

 Peche da conta de xestión.

Segundo trimestre

 Presentación do orzamento económico previo á aprobación polo consello

escolar.

 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 perxuízo das competencias

que o Claustro do profesorado teña atribuidas. 

 Promover a conservación e renovación das instalacións e equipo escolar.

 Comisión de seguimento das instalacións. Estudo de posibles obras, mellora

das instalacións e do equipamento para o curso seguinte.
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 Comisión de convivencia.

 Análise e valoración da Memoria Final de Curso. 

11.3. Plan de traballo da Comisión de Coordinación Pedagóxica

Primeiro trimestre

 Constitución da CCP para o curso 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.
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Terceiro trimestre.

 Análise dos resultados académicos obtidos na segunda avaliación.

 Elaborar e/ou modificar o PEC.

 Actividades complementarias e extraescolares: información e coordinación.

 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.

 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
 

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

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

de Formación Permanente do Profesorado (PFPP), a través de cinco itinerarios (e

liñas de traballo), con diversas actividades formativas;

• A nosa biblioteca: centro creativo das aprendizaxes (competencia didáctica).

• Aprendizaxe Cooperativa no IES San Paio (competencia didáctica).

• Aulas inclusivas (competencia en educación inclusiva e coeducación).

• Plan Dixital e recursos E-Dixgal no IES San Paio (competencia dixital).

• STEM:  proxectos  de  investigación  científica  no Bacharelato  (competencia

dixital).
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Estes  itinerarios  e  liñas  desenvolveranse  ao  longo  do  curso  coas  seguintes

actividades asociadas como grupos de traballo, seminarios e cursos:

 A biblioteca como dinamizador no IES San Paio.

 Xeneralización da aprendizaxe cooperativa.

 Consolidación da aprendizaxe cooperativa.

 Iniciación nas prácticas restaurativas e educacion emocional.

 Actuacións formativas dentro do plan dixital.

 Proxectos de investigación no IES San Paio.

12.2. Proxecto Edixgal

Iniciado  no  curso  2019-20  con  1º  ESO,  no  2020-21  con  2º  ESO  e  ampliado  o

programa a toda a ESO no curso 2021-22.  Mediante este proxecto, profesorado

adscrito  e  alumnado  pasan  a  desenvolver  nesas  materias  a  súa  actividade

educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe. 

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

profesorado E-Dixgal que o solicitou.

12.3. Proxecto STEMBach

No  pasado  curso  2021-22  iniciouse  novo  proxecto  con  9  alumnos/as  de  1º

Bacharelato que, divididos en tres grupos, comezaron esta materia extracurricular

de  dous  cursos  académicos  de  duración,  coordinada  e  impartada  polo

departamento  de Bioloxía  e  Xeoloxía.  No actual  curso,  xa en 2º  Bacharelato,  o

alumnado preparará os seus proxectos para ser defendidos na Universidade de

Vigo cara ao final de curso. Este proxecto estará titorizado por D. Eduardo Barciela

e impartido por Dª. Eva María Pazos Malvido e Dª. María Cristina Martínez Castro,

con colaboracións puntuais de profesorado doutros departamentos.
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12.4. Actividades de titoría do alumnado do Prácticum

Durante este curso 2022/23, cinco alumnos/as do máster de Educación Secundaria

elixiron desenvolver as súas prácticas docentes no centro nas especialidades de

Xeografía  e  Historia,  Tecnoloxía,  Educación  Física,  Inglés  e  Debuxo,  con

profesorado  que  se  ofreceu  voluntariamente  como  titor/a.  Este  alumnado

desenvolverá  estas prácticas  esencialmente entre febreiro  e abril,  participando

nas diferentes actividades do centro en compaña dos seus respectivos titores/as,

ata as 150 horas de prácticas/alumno ou alumna, baixo a coordinación de D. Miguel

Á. Abraira Pérez, como director do centro.

12.5. Plan de acollida

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  membros  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 a nais/pais con fillos escolarizados no centro.

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

 Normas de organización e funcionamento do centro.
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 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 do alumnado, mediante a realización, en

especial  a  través  das  titorías,  de  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. 

- Coñecer as características e necesidades dos/as alumnos/as e profesores/as de

nova incorporación. 

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

propios beneficiarios do mesmo, poderanse atribuir funcións ou responsabilidades

a determinados  membros para  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 do seu

profesorado titor e orientador, para coñecer o centro e as súas dependencias.
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 - Apertura de portas a nais/pais dos/as alumnos/as de 6º Primaria interesados no

noso centro, na que se explicará ás familias 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 informativa cos titores/as e orientación da convocatoria de reunión coas

familias.

b) Responsabilidade dos titores/as.

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

 - Información sobre horarios, profesores/as, 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/a asignado a cada grupo.

• Normas de convivencia básicas.

• Forma de participar das nais e pais no proceso educativo dos seus fillos e

solicitar a  súa colaboración.

c) Acollida do novo profesorado

- Recepción.

- Comunicación dos principais documentos a coñecer (NOF...). 

- Visita das instalacións.
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12.6. Documento de Actividades Complementarias e Extraescolares.

Preséntase como anexo I a este documento.

12.7. Plan Anual de Actividades para a Potenciación do uso da Lingua Galega.

Preséntase como anexo II a este documento.

12.8. Proxecto Lector de Centro

Preséntase como anexo III a este documento.

12.9. Plan de mellora da Biblioteca Escolar

Preséntase como anexo IV a este documento.

12.10. 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,  o  pasado  curso  incorporouse  como  liña  de  traballo  obrigatoria  a

elaboración  dun  Plan  Dixital  de  centro,  co  obxecto  de  analizar  a  competencia

dixital do centro empregando 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,  atopándonos neste curso no segundo ano,  cun plan de actuación  a

seguir baixo a coordinación de D. Emilio Pazo Romero.
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12.11. Proxecto Lingüístico de Centro

Estase coordinando e traballando na súa renovación, tras o seu vencemento.

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.
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Anexos

• ANEXO I – Documento de Actividades Complementarias e Extraescolares
• ANEXO II- Plan de potenciación do uso da lingua galega
• ANEXO III - Plan Lector
• ANEXO IV – Plan de mellora de bibliotecas escolares
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INTRODUCIÓN

Segundo o decreto 324/1996, de 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico

dos institutos de educación secundaria:

• no seu artigo 28: é competencia do/a Vicedirector/a “coordinar a realización das

actividades complementarias e extraescolares, segundo as directrices aprobadas

polo Consello Escolar do instituto”;

• no  seu  artigo  63,  “o  departamento  de  actividades  complementarias  e

extraescolares  encargarase  de  promover,  organizar  e  facilitar  este  tipo  de

actividades”; 

• e  no  seu  artigo  66,  o/a  Vicedirector/a,  como  xefe/a  do  departamento  de

actividades  complementarias  e  extraescolares  (DACE),  terá  entre  as  súas

funcións a de “elaborar o programa anual destas actividades para o que se terán

en conta as propostas dos departamentos, do profesorado, do alumnado e dos

pais  e  nais  e  as  orientacións  do  claustro  e  a  Comisión  de  Coordinación

Pedagóxica”.

En cumprimento de ditas funcións, a Vicedirección elabora esta programación, co obxecto

de presentar as actividades extraescolares e complementarias previstas, nun documento

que sirva de ferramenta de traballo e referencia para a comunidade educativa desde o

mesmo inicio do curso académico.

Este curso,  unha vez superadas a maoiría  das restricións derivadas da pandemia de

COVID-19,  os  departamentos  volven  a  programar  un  elevado  número  de  saídas  e

actividades complementarias e extraescolares polo que o número previsto de charlas,

saídas e actividades é significativamente maior que o curso pasado 2021-2022.

A  día  de  hoxe,  segundo as  instrucións  conxuntas  do  5  de  setembro  de  2022  da

Consellería  de  Cultura,  Educación,  Formación  Profesional  e  Universidade  e  da

Consellería  de  Sanidade  ao  respecto  das  recomendacións  xerais  para  a  xestión  da

COVID-19  no  ámbito  educativo  no  curso  22-23,  este  ano  non  haberá  un  protocolo

específico de adaptación ao contexto da COVID-19 nas aulas. Porén, ditas instrucións

recollen unha serie de recomendacións para o novo curso como o uso obrigatorio de
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máscara  no  transporte  escolar,  que  serán  escrupulosamente  observadas  durante  a

organización das actividades complementarias e extraescolares.

As  actividades  programadas  para  o  curso  2022-23  aparecen  agrupadas  por

departamentos  didácticos,  ordeados  alfabéticamente.  Ao  igual  que  no  curso  pasado,

preséntanse axustándose todos a un mesmo modelo,  en forma de táboa e con catro

campos de información básica (actividade, curso ao que vai destinada, trimestre e mes no

que terá lugar). Preténdese deste modo ofrecer unha información concreta, detallada e

organizada,  e,  sobre todo,  facilitar  con iso a localización,  relación e coordinación das

actividades que cada departamento propón.

De todos os xeitos, a maioría dos departamentos coinciden en destacar que, dado que a

situación  sanitaria  pode  cambiar  en  calquera  momento,  esta  planificación  inicial  está

suxeita a posteriores modificacións, que impliquen tanto a cancelación dalgunhas delas

como a  organización  de  novas  actividades.  Neste  último  caso,  as  novas  actividades

propostas serían presentadas ao Consello Escolar para a súa aprobación.
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1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

(Vicedirección)

ACTIVIDADE CURSO
DESTINATARIO

TRIMESTRE MES

Coordinación e difusión no centro e 
en web/redes de todas as 
actividades e saídas didácticas

Todos

1º – 2º – 3º  

Todos

Exposicións nas dependencias do 
centro (en colaboración con 
departamentos e/ou alumnado)

Charlas, campañas informativas, 
proxeccións... promovidas por 
administracións ou institucións 
públicas

Conmemoración dos días sinalados 
no calendario oficial 2022-23 da 
Consellería de Educación

Celebracións puntuais e fins de 
trimestre: xogos populares, cine, 
charlas, actividades ao aire libre,...

ESO (todos) Decembro, marzo, xuño

Charla/Encontro con Voluntariado da
Protectora de Animais Aloia

1ESO / 4ESO / 1BAC 1º/2º -

Salud en marcha. Programa de 
Educación para a Saúde e 
prevención das drogodependencias 
co cine como recurso pedagóxico.

3ESO

1º/2º/3º

Formación no uso da radio da 
biblioteca escolar para alumnado

Todos 1º/2º Novembro a marzo

II Encontros Motivacionais con ex 
alumnado do IES San Paio (por 
videconferencia)

4 ESO

1, 2 BAC

1º/2º Decembro/Xaneiro

Función de teatro polo Día 
Internacional da muller

4 ESO

1, 2 BAC

2º Marzo

Viaxe didáctica Fin de Etapa 4 ESO 3º Abril

Saída colectiva en bici polo Día 
Mundial da Bicicleta

ESO (todos)

1 BAC

3º Abril

Programa “Froita Fresca” da Xunta 
de Galicia

Todos 1º/3º Novembro/Maiol

Charlas con profesionais de graos, 
ciclos ou profesións de interese para
o alumnado En función do contido

Certames e premios para o fomento 
de valores 
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2. BIBLIOTECA E CLUB DE LECTURA

ACTIVIDADE CURSO
DESTINO

TRIMESTRE MES

Hora de Ler Todos agás 
2º BAC

Todos

Setembro a Maio

Voluntariado Biblioteca Todos

Todos
Recreos activos

Actividades Radio na biblioteca

Publicación Biblioxornal e Cinexornal

Poesía e Libro do mes Mensual

Concurso Relatos de Samaín 1º Novembro

Mes da ciencia na biblioteca

Outros concursos (haikus, marcadores de lectura, 
mangas...)

TodosConferencias, encontros con autores, contacontos... Segundo 
dispoñibilidade e 
ofertas

Cuestionarios 3º Maio, Xuño

Publicación escolmas, exposicións, listas de reprodución 
de vídeos, presentacións, recitacións... para distintas 
efemérides e conmemoracións...

Todos Outubro (día das 
escritoras, día 
das bibliotecas; 
centenario da 
publicación dos 
poemarios La 
tierra baldía, de 
T. S. Eliot e Trilce
de César Vallejo.

Novembro 
(medo-defuntos, 
violencia de 
xénero), 16 de 
novembro 
centenario dos 
nacementos de 
Saramago e 
Mariví 
Villaverde;18 de 
novembro: 
centenario da 
morte de Marcel 
Proust.

Decembro (día 
das persoas con 
discapacidade, 
día dos dereitos 
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humanos; 27: 
bicentenario 
nacemento de 
Pasteur.

Xaneiro o 23: un 
lustro do 
pasamento do 
poeta Nicolás 
Parra; 30 (Paz), 
75 aniversario do 
asasinato de 
Mahatma Gandhi;

Febreiro (Lingua 
Materna, Rosalía,
Namorados) o 
día 14,18 
cumpreanos da 
web de YouTube; 
O 19, 550 anos 
do nacemento do
astrónomo 
Nicolás 
Copérnico. O 25, 
150 anos do 
nacemento do 
tenor Enrico 
Caruso.); 
Marzo( o 14, 140 
anos da morte de
Karl Marx. O 22, 
60 anos do 
lanzamento do 
primeiro álbum 
de The Beatles, 
Please Please 
Me. 

Muller, Poesía, 
Teatro , día do 
Libro); Abril, o 8, 
50 anos da morte
de Pablo 
Picasso. Maio ( o 
día 8 , 150 anos 
da morte de John
Stuart Mill;. 
Letras Galegas); 
Xuño o día 5, 300
anos do 
nacemento de 
Adam Smith;.día 
do Medio 
Ambiente; 19: 30 
anos do 
pasamento do 
novelista William 
Golding; día do 
Orgullo)… 

Visitas Biblioteca Escolar 1º ESO e 1º Setembro-
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novo 
alumnado

Decembro

Alumando 
centros 
adscritos

3º Maio-Xuño

Sesións manexo e-readers, difusión ELBE-2, buscas de 
información segura, proxecto KOHA ...

Interesad@s

Todos

Club de Lectura “Pedra do Acordo”, Club de Oralidade, 
Club de Manga “Tuitaku” e Club de diversidade

Novo GT ou SP de biblioteca
Profesorado

Novembro 2022 a
Maio 2023

Aprendizaxes lúdicas (serius games, xogos de escapismo
e breakout educativo)

Todos
Posible visita á exposicións (en función de ofertas e 
dispoñibilidade)

Paseos-Roteiros literarios (de xeito preferente por Tui e 
bisbarra)

Roteiro Illa de San Simón: literatura, historia e memoria 
(A lavandeira de San Simón de Eva Mejuto, Porto de 
Cesantes, illas de San Simón e Santo Antón, campo de 
concentración franquista, entre 1936 e 1944, antigo 
lavadoiro da Xunqueira, paseo da Portela, Porto da 
Portela, seguindo as pistas das “lavandeiras” ou 
“madriñas”, a rede de axuda de mulleres que lavaban a 
roupa aos presos da Illa e do barco-prisión Upo Mendi. A 
Portela foi, tamén na Segunda Guerra Mundial, un lugar 
importante para a fuxida de xudeus. Unha familia da zona
formou parte destas dúas redes solidarias, a de Faustino 
Otero (Faustino da Portela) e Bernardina Lino.

Roteiro histórico-literario pola Floravia de Otero Pedrayo 
(casco histórico, xudería, diversas igrexas, castelo dos 
Sarmiento e Museo Etnolóxico; libro de referencia: 
Memoria do silencio de Eva Mejuto)

ESO, Club 
de Lectura, 
Voluntariado 
biblioteca

Mediados 
decembro

Roteiro histórico-literario polo o Cambados pobre, fidalgo 
e soñador (casa-museo de Cabanillas, Fefiñáns, 
monumento a Baco, ruínas de Santa Mariña Dozo, torre 
de San Sadurniño...; referencias aos Bazán -devanceiros 
de Emilia Pardo Bazán; un deles o ilustrado Pedro Bazán 
de Mendoza é o tradutor da Henriada de Voltaire- a 
Brañas e Valle -que pasaron tempadas da súa vida en 
Cambados- e aos escultores Asorey, Narciso Pérez, Leiro
ou Manolo Paz)

Última semana 
de marzo

XVII Viaxe Clásico-Literaria con visitas a Conímbriga, 
Salamanca, Ciudad Rodrigo, Cáceres, Cáparra, 
Plasencia, Coria e Mérida, talvez entre os días 4 e 8 de 
abril, antes das vacacións de Semana Santa.

Todos Primeiros abril

Actividades coa Escola Infantil (contacontos, 
dramatizacións, apadriñamentos...) 

1º, 2º ESO
Decembro, 
Marzo-Xuño

Actividades coas residencias da 3ª idade (recital poético-
musical) de xeito preferente en formato virtual

Club Lectura,
Club 
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Oralidade, 
Voluntariado 
Biblioteca, 
alumnado de

Nova edición do Tui Le 3º Abril-Maio

III Cómic-Con Tuitaku (Tui) ou un Cómic-Con tudense. Club Tuitaku 
e clubs de 
manga e 
anime 
invitados

2º
Xaneiro, febreiro, 
marzo ou abril

Visita ao Salón do Libro de Pontevedra ESO, Club 
Lectura

3º Abril/Maio

Outras que poidan xurdir ao longo do curso e sexan 
interesantes para o alumnado.

3. DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

ACTIVIDADE CURSO
DESTINATARIO

TRIMESTRE MES

Concurso de microrrelatos, poesía 
breve e ilustración: “Novas Follas e 
Cantares”. 3ª Edición.

Todos os niveis 1º/2º/3º -

Concurso de imaxes e poesía Todos 1º/2º/3º -

Charla sociolingüística de Manuel 
Núñez Singala

1BAC 2º Xaneiro/Febreiro

Encontros na biblioteca con Iria Misa 2ESO 2º -

Xogo: O camiño de Santiago ESO (todos) 1º/2º/3º -

Saída ao Correlingua 1ESO 3º -
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4. ARTES PLÁSTICAS

ACTIVIDADE CURSO
DESTINATARIO

TRIMESTRE MES

Saída ao Saón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra 1ESO 3º Abril/Maio

Visita á Fundación Serralves, Oporto 4ESO e 2BAC 3º Xuño

Saída polo concello para pintar con acuarela 4ESO e 2BAC 2º Marzo

Conferencias artistas invitados 3ESO, 4ESO, 
2BAC

1º-2º-3º -

Visita exposicións temporais no concello de Tui 1ESO, 3ESO, 
4ESO, 2BAC

1º/2º/3º -

Visita guiada murais Arte Urbano en Carballo, Ordes 
(Desordes Creativas) ou Oia

4ESO e 2BAC 1º ou 3º Outubro ou 
Maio/Xuño

Visita á Escola de Artes e Oficios de Vigo e ao museo 
de Arte Contemporáneo MARCO

4ESO e 2BAC 3º Por determinar
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5. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

ACTIVIDADE CURSO
DESTINATARIO

TRIMESTRE MES

SAÍDA AO INTERMAREAL E MUSEO DO MAR 1ESO 1º 11 OUTUBRO

VISITA A UN BANCO MARISQUEIRO/BATEA 1ESO 2º

XEORRUTA CABO ORTEGAL (Guiada por Francisco 
Canosa)

4ESO/1BAC/
2BAC

1º 3/4 OUTUBRO

VISITA AO XEOPARQUE DE VIANA DO CASTELO 
(PORTUGAL)

2BAC (XEO) 1º 26 OUTUBRO

ROTEIRO XEOLÓXICO POLA CONTORNA (Alto do 
Niño do Corvo, o Cortelliño, Santa Tegra e dunas de 
Caminha)

2BAC

(XEO/CTMA)

2º MARZO

AVISTAMENTO DE AVES NO ESTEIRO DO MIÑO/ A 
GUARDA CON ANABAM  

1ESO 1º NOVEMBRO

ROTEIRO XEOLÓXICO POLO CENTRO DE TUI 2BAC

(XEO)

1º DECEMBRO

OBSERVACIÓN DO CEO NOCTURNO DENDE O 
MONTE ALOIA (coordinado co Dpto de Matemáticas, 
Astronomía, e co Dpto. de Orientación, Estratexias de 
aprendizaxe). 

1ESO 2º XANEIRO

VISITA AO DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL DA
FACULTADE DE MEDICINA DA USC E AO INSTITUTO 
DE ACUICULTURA DE SANTIAGO. 

2BAC

(BIO)

2º -

VISITA AO CENTRO DE APOIO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓXICO Á INVESTIGACIÓN (CACTI), DA 
UNIVERSIDADE DE VIGO

2BAC

(BIO)

2º -

PARTICIPACIÓN NA OLIMPÍADA DE XEOLOXÍA NA 
FACULTADE DE MINAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

4ESO 2º FEBREIRO

CONMEMORACIÓN DO DÍA DA MULLER E A NENA 
NA CIENCIA. ENCONTROS CON EXALUMNAS.

TODOS 2º FEBREIRO

VISITA A UNHA CANTEIRA/GRAVEIRA EN O 
PORRIÑO

2BAC (XEO) 2º MARZO

VISITA AO AQUAMUSEU DO RÍO MIÑO EN VILANOVA
DE CERVEIRA (posiblemente en coordinación co 
Departamento de Xeografía e Historia)

1º ESO 2º ABRIL

PERCORRIDO POLO RÍO MIÑO, ECOLOXÍA E 
TERRITORIO., EN PIRAGUA E BICICLETA 
(posiblemente en coordinación cos Dptos de Xeografía 
e Historia e Educación Física)

4ESO 2º/3º ABRIL

VISITA DE CAMPO (XEOLOXÍA E ECOLOXÍA) POLA 
COSTA DA VELA NA PENÍNSULA DO MORRAZO. 

1BAC 3º MAIO

PRÁCTICA DE FECUNDACIÓN E 
DESENVOLVEMENTO EMBRIONARIO DO OURIZO, 

4ESO, 1BAC 3º ABRIL/MAIO
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coa posible colaboración do departamento de Zooloxía 
da Universidade de Vigo 

VISITA Ó PARQUE NACIONAL DAS ILLAS 
ATLÁNTICAS (ILLAS CÍES) 

4ESO/1 BAC 3º MAIO

SAÍDA DE CAMPO POLO ESTEIRO DO RÍO MIÑO E 
SUBIDA AO MONTE TEGRA

3ESO 3º MAIO

VISITA ÁS INSTALACIONS DO HOSPITAL MEIXOEIRO
DE VIGO (en colaboración co Dpto. de Medicina 
Nuclear).

1BAC

(Anatomía)

3º -

6. ECONOMÍA

ACTIVIDADE CURSO
DESTINATARIO

TRIMESTRE MES

Taller “Consumo responsable” (IGCC) (pendente de 
confirmación)

4ESO

Taller “Venta no Mercado” (Deputación de Pontevedra) 
(pendente de confirmación)

4ESO

Charlas divulgativas da Universidade de Vigo 1BAC 1º/2º Decembro

Visita sucursal do Banco de España (pendente de 
confirmación)

1BAC 3º Abril

Charlas divulgativas da Universidade de Vigo 2BAC 2º Febreiro

Visita instalacións de empresas (INDITEX, 
PULL&BEAR, STELLANTIS) (pendente de 
confirmación)

2BAC 1º/2º Decembro/
Xaneiro
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7. EDUCACIÓN FÍSICA

ACTIVIDADE CURSO
DESTINATARIO

TRIMESTRE MES

SENDEIRISMO POLO MONTE ALOIA ESO (todos) 1º NOVEMBRO

TORNEO DEPORTIVO DE NADAL TODO O 
CENTRO

1º DECEMBRO

CARREIRA SOLIDARIA “SAVE THE CHILDREN” ESO (todos) 2º 30 XANEIRO 
(DÍA DA PAZ)

ESQUÍ EN ANDORRA 1BAC 2º ABRIL

CHARLA SOBRE HIXIENE E EDUCACIÓN POSTURAL 1ESO, 2ESO 2º POR 
DEFINIR

CHARLA SOBRE NUTRICIÓN E ALIMENTACIÓN 
SAUDABLE

2ESO, 3ESO, 
4ESO

2º POR 
DEFINIR

CHARLA CON PROFESIONAIS DO MUNDO DO 
DEPORTE

4ESO, 1BAC 3º POR 
DEFINIR

SAÍDAS PARA ACTIVIDADES CON XOGADE 1ESO, 2ESO 1º/2º POR 
DEFINIR

VISITA AO ECOPARQUE MULTIAVENTURA DE MARÍN 2ESO 3º MAIO

RAFTING, PIRAGÜISMO E ACTIVIDADES NÁUTICAS 3ESO, 4ESO, 
1BAC

3º XUÑO
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8. FILOSOFÍA

De  momento  non  se  contempla  a  realización  de  actividades  extraescolares  nin

complementarias dentro deste departamento.
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9. FÍSICA E QUÍMICA

ACTIVIDADE CURSO 
DESTINATARIO

TRIMESTRE MES

Semana da Ciencia TODOS 1º Novembro

Charlas da USC. 

A ponte co ensino medio

2º BAC 1º Decembro

Visita ao CACTI da Universidade 
de Vigo

4ESO Ciencias 
Aplicadas / 1BAC 
CuCi

2º ou 3º

Visitas aos Museos Científicos de 
A Coruña. 

4ESO, 1BAC 32º ou 3º
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10. FRANCÉS

ACTIVIDADE CURSO 
DESTINATARIO

TRIMESTRE MES

Asistencia a representacións teatrais, en francés, a 
escoller entre as varias propostas que ofertan 
diferentes compañías teatrais.

ESO e BAC
1º/2º

NOVEMBRO 
A FEBREIRO

Asistencia a proxeccións de películas no cine, 
propostas pola Alliance Française.

ESO e BAC
1º/2º

NOVEMBRO 
A FEBREIRO

Viaxe didáctico-cultural a París e a Bruselas 4ESO, 1BAC, 
2BAC

3º -

Participación en concursos (Festyfilm, etc.) 
convocados por organismos relacionados coa 
lingua e cultura francesas. 

ESO

BAC 1º/2º -

Celebración do Día da Poesía: 2º trimestre ESO 2º -

Celebración da Francofonía no mundo: 2º 
trimestre 

ESO
2º -

Obradoiro de Nadal con realización de postais 
no mes de decembro, e envío destas aos 
alumnos franceses con que corresponden os 
rapaces dende hai anos, co colexio de St 
Florent sur CHER 

3ESO, 4ESO

1º DECEMBRO

Celebración o 1º de febreiro da “Chandeleur”, 
festa francófona na que se elaboran e 
degustan as crêpes. 

ESO

2º FEBREIRO

Celebración o 1º de maio do día do traballo 
con actividades referentes a esta data nos 
países francófonos. 

ESO

3º MAIO

Celebración do día do libro en maio con 
lecturas na biblioteca de obras relevantes da 
literatura francesa. 

ESO

3º MAIO

Correspondencia epistolar co colexio francés 
de St Florent sur Cher. 

3ESO, 4ESO TODO O 
CURSO

Presentación de alumnado ás probas DELF 
Scolaire 

4ESO, 1BAC, 
2BAC 3º XUÑO

O departamento poderá incluir, durante o 
curso, calquera outra actividade relacionada 
coa materia que se programe na contorna do 
centro e que estime interesante como 
conferencias, visitas a exposicións, 
excursións,...
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11. GREGO

ACTIVIDADE CURSO
DESTINATARIO

TRIMESTRE MES

VIAXE A ROMA 4ESO, 1BAC, 2BAC
(alumnado de

disciplinas clásicas)
2º MARZO

VIAXE A BRAGA 4ESO, 1BAC 3º MAIO

12. INGLÉS

ACTIVIDADE CURSO
DESTINATARIO

TRIMESTRE MES

Charlas culturais ESO/BAC 1º, 2º, 3º -

Obra de teatro (por confirmar) ESO/BAC 2º

Cinema (por confirmar) ESO/BAC 1º, 2º, 3º 

Escape room (por confirmar) ESO/BAC 1º, 2º, 3º 

Diferentes celebracións: Halloween, Christmas, 
Hannuka,...

ESO/BAC Ao longo do curso
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13. LATÍN

As actividades están programadas en colaboración co Departamento de Grego.

ACTIVIDADE CURSO
DESTINATARIO

TRIMESTRE MES

VIAXE A ROMA 4ESO, 1BAC, 2BAC
(alumnado de

disciplinas clásicas)
2º MARZO

VIAXE A BRAGA 4ESO, 1BAC 3º MAIO

14. LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

ACTIVIDADE CURSO
DESTINATARIO

TRIMESTRE MES

VISITA AO XORNAL FARO DE VIGO (CHAPELA, 
REDONDELA)

1ESO
1º

NOVEMBRO

CHARLA COLOQUIO IMPARTIDA POLA 
ESCRITORA SONIA MIRÓN (IES SAN PAIO)

2ESO, 3ESO
2º

MARZO

RUTA LITERARIA VALLE-INCLÁN (VILANOVA E A
POBRA DO CARAMIÑAL)

4ESO
2º

FEBREIRO

OBRA TEATRAL “EL CELOSO EXTREMEÑO” 
(ÁREA PANORÁMICA, TUI)

3ESO, 4ESO, 1BAC,
2BAC 2º

MARZO

OBRA TEATRAL “EL LAZARILLO DE TORMES” 
(ÁREA PANORÁMICA, TUI)

3ESO, 4ESO, 1BAC,
2BAC 2º

MARZO

CHARLA COLOQUIO SOBRE 
EMPRENDIMIENTO IMPARTIDA POR UN 
MIEMBRO DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS 
GALICIA BUSINESS SCHOOL (IES SAN PAIO)

4ESO, 1BAC, 2BAC

1º

NOVEMBRO

CHARLA COLOQUIO SOBRE LAS CARRERAS 
DE FILOLOGÍA IMPARTIDA POR UN 
PROFESOR/A DE LA FACULTAD DE FILOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO ( IES SAN PAIO)

1BAC, 2BAC

2º

XANEIRO

RUTA LITERARIA (VIANA DO CASTELO) 1BAC (ALUMNADO 
DE LITERATURA 
UNIVERSAL)

2º FEBREIRO
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15. LINGUA GALEGA E LITERATURA

ACTIVIDADE CURSO
DESTINATARIO

TRIMESTRE MES

PASEO OU ROTEIRO POR TUI 1ESO 1º/2º/3º Ao longo do curso

VISITA A MUPEGA E AO CASCO HISTÓRICO 1ESO 1º/2º/3º

VISITA Á CASA DO PATRÓN (LALÍN) 1ESO 2º/3º -

VISITA AO MUSEO DO MAR DE VIGO 1ESO 1º/2º/3º Por determinar

VISITA AO MUSEO ETNOGRÁFICO LISTE 1ESO, 2ESO 1º/2º Por determinar

SAÍA AO COUTO MIXTO ESO, BAC 1º/2º/3º

NARRACIÓN ORAL 1ESO, 2ESO 1º/2º/3º

CHARLA (ENCONTRO) LITERARIO 2ESO 1º/2º

VISITA Á CASA DE CURROS OU ROSALÍA 3ESO 2º/3º

ACTO HOMENAXE AOS MÁRTIRES DE SOBREDO 4ESO 1º NOVEMBRO

ROTEIRO CASTELAO 4ESO 2º

VISTIA GUIADA ILLA DE SAN SIMÓN 4ESO 3º

CONCURSO METAPOEMAS ESO (todos) 1º/2º/3º

CONCURSO MICRORRELATOS, POEMA OU 
ILUSTRACIÓN

ESO (todos) 1º/2º/3º

CHARLA SOCIOLINGÜÍSTICA 1BAC 1º DECEMBRO

CONFERENCIA-CONCERTO CANTIGAS (PAULINA 
CEREMUZYNSKA)

1BAC 2º MARZO

INTERCAMBIO CO IES DE TRIVES 2ESO 3º MARZO/ABRIL

SAÍDA A OURENSE (ROTEIRO LITERARIO) 2BAC 2º MAIO

REPRESENTACIÓN TEATRAL 2BAC 1º/2º/3º

PROGRAMA DE RADIO EN DIRECTO 
PRESENTACIÓN PNO!: A RADIO DO PATRIMONIO

4ESO 1º SETEMBRO
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16. MATEMÁTICAS

ACTIVIDADE CURSO 
DESTINATARIO 

TRIMESTRE MES 

Concurso de Fotografía Matemática. ESO (todos) TODOS 

Participación na semana matemática de Vigo (IMATXINA) 1ESO 

Participación de saídas seguindo a Guía Matemática de 
Tui ESO (todos) 

ESO (todos) TODOS Marzo- abril 

Viaxe a Lisboa 3ESO 2º Marzo 

Visita ao Planetario e a cidade de Porto (Portugal) 4ESO 3º Abril-Maio 

Visita ao Couto Misto en colaboración con outros 
departamentos. 

Todos 3º Por 
determinar.

OBSERVACIÓNS:

A visita ao Couto Misto non ten aínda un curso de destino concreto.
A participación de saídas seguindo a Guía Matemática de Tui ao igual que o Concurso de Fotografía 
Matemática, está indicada para todo o alumnado.
A participación na semana matemática de Vigo (IMATXINA) depende da convocatoria ( o curso pasado non
se celebrou)
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17. MÚSICA

ACTIVIDADE CURSO 
DESTINATARIO

TRIMESTRE MES

Actuación música tradicional galega 
no Samaín

GRUPO REDUCIDO 
(diferentes cursos)

1º Outubro/Novembro

Cine e música no IES (Grupo 
Caspervek)

4ESO

1, 2BAC

3º -

Acto homenaxe aos Mártires de 
Sobredo

GRUPO REDUCIDO 1º

Día Internacional da Violencia de 
Xénero

GRUPO REDUCIDO 1º Novembro

Panxoliñas navideñas nas 
residencias de ancianos da Vila de 
Tui

GRUPO REDUCIDO 1º Decembro

Concerto na escola infantil Galiña 
Azul

GRUPO REDUCIDO 1º Decembro

Sinfonía Romaría en sala Mozart do 
Auditorio de Galicia

ESO / BAC

(máx. 60 alumnas/os)

2º 19/20 Xaneiro

Concerto música tradicional “Xogo 
de Espellos” (música electrónica) na 
sala Ángel Brage no Auditorio de 
Galicia

ESO / BAC

(máx. 60 alumnas/os)

2º 2/3 Febreiro

Concerto música tradicional “Música 
e Evolución” na sala Ángel Brage no 
Auditorio de Galicia

ESO / BAC

(máx. 60 alumnas/os)

2º 24 Febreiro

Seminario de Jazz en Pontevedra 4ESO

1BAC

2º -

Concerto didáctico de Jazz 4ESO 2º -

Visita a un estudo de dobraxe 4ESO

1, 2BAC

Club de Manga/Anime

2º -

Visita á Escola Superior de Arte 
Dramático en Vigo

4ESO

1, 2BAC

2º

Obradoiro sobre instrumentos 
antigos de corda pulsada (César 
Arias)

2ESO

4ESO

2º

Visita a taller de gaitas do Rosal ou 
Ponteareas

2ESO

4ESO

2º

Visita a un estudo de gravación 4ESO 2º
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Visita aos estudos radiofónicos de 
Radio Municipal de Tui

4ESO 

1, 2BAC

2º

Visita ao Conservatorio Municipal de
Tui

2ESO 2º

Asistencia a un musical no cine 
Salesianos (Vigo)

2ESO, 4ESO 2º

Visita ao Mosteiro de San Rosendo 
(Celanova) para audición de órgano

2ESO, 4ESO 2º

Obradoiro sobre escritura en 
programa de edición musical

4ESO 3º

Concerto do cantautor César Morán 4ESO 3º

Concerto Final de Curso/recreos 
musicais

Todos 3º
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18. ORIENTACIÓN

ACTIVIDADE CURSO 
DESTINATARIO

TRIMESTRE MES

Saída a EDUGAL, Pontevedra 4ESO 1º Outubro

Saída a UVIGO 1BAC 2º Febreiro/Marzo

Visita ao IES Manuel Antonio e ao Centro 
Residencial Docente

3ESO 3º Abril

Saída a Feira De Formación do Concello de Mos 1BAC 3º Marzo

Charla informativa da CIUG ou Universidades 2BAC 2º Xaneiro/Febreiro

Informacón sobre os ciclos de FP da contorna 4ESO - -

Taller de prevención da violencia de xénero do 
Concello de Tui. Vivindo en tolerancia. (titorías)

3ESO 1º Novembro

Nin bombeiros nin enfermeiras. Promoción da 
Igualdade.

1ESO 1º/2º

Taller de prevención, Drogas legais (Titorías) 2ESO 2º

Taller “A mocidade fronte as drogas e a submisión 
química” (titorías)

4ESO 2º

Cine nas aulas 4ESO 1º Novembro

Cine nas aulas 4ESO 2º -

Formación en prácticas restaurativas Por determinar

Exposición ou charla sobre dereitos humnaos, 
refuxiados,...en colaboración con Amnistía 
Internacional Vigo.

1BAC, 2BAC 1º/2º/3º

Charla Riscos asociados ás novas tecnoloxías (plan
director Xunta)

1 ESO 1º -

Charla sobre discriminación por razón de sexo (plan
director Xunta)

2 ESO 2º -

Visita dos centros de primaria ao IES. Programa de 
adaptación

1 ESO 3º -
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19. PORTUGUÉS

ACTIVIDADE CURSO
DESTINATARIO

TRIMESTRE MES

Visita a Valença do Minho ESO (alumnado de 
Portugués)

1º Por determinar

Visita á Escola Superior de Desporto
e Lazer do Instituto Politécnico de 
Viana en Melgaço (en coordinación 
co dpto. de Educación Física)*

4ESO, 1BAC

2º

Decembro

Viaxe didáctica a Braga ESO (alumnado de 
Portugués)

2º Por determinar

Viaxe didáctica a Oporto (en 
coordinación con outros 
departamentos)

ESO (alumnado de 
Portugués)

3º Por determinar
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20. RELIXIÓN

ACTIVIDADE CURSO 
DESTINATARIO

TRIMESTRE MES

Visita ao Monte Aloia, Castro do Alto 
dos Cubos, petroglifos de A Macoca

1ESO 1º Outubro/Novembro

Vigo romano (vila romana de Toralla,
Centro Arqueolóxico do Areal-
Salinae, O Castro...) 

1ESO 2º Febreiro

Visita ao Castro de Santa Tegra, 
Castelo de Santa Cruz e mosteiro 
cisterciense de Santa María de Oia.

1ESO 3º Maio

Apadriñamentos lectores. 1ESO 3º Maio

Día dos Dereitos dos Nenos. 1ESO 1º Novembro

Percorrido polas parroquias dos 
alumnos das que fan un traballo

2ESO 2º Febreiro

VI OUTONO CLÁSICO-LITERARIO: 
Saída de dous días. 
Ribadavia(castelo dos Sarmiento, 
centro de información xudía, barrio 
xudeu, museo etnolóxico, roteiro 
“Memoria do silencio”). Bande, Porto
Quintela( campamento de Aquis 
Querquennis, termas de Bande). 
Celanova( ruta da pedra e da 
poesía: mosteiro de San Salvador- 
casa dos poetas).

2ESO 1º Novembro

XVII VIAXE CLÁSICO-LITERARIA: 
saída de cinco días (de luns a 
venres) Conímbriga: (cidade romana
-casas das Fontes e de Cantaber, 
foro, termas…)-Salamanca (Praza 
Maior e café Novelty, Clerecía, casa 
das Conchas, Universidade, 
catedrais, horta de Calisto e 
Melibea, casa Lis, cova de 
Salamanca, ponte romana...) -
Ciudad Rodrigo (Praza Maior, 
castelo e murallas, catedral...) - 
Cáceres (Arco da Estrela, torres de 
Bujaco e da Herba, Foro dos Balbos,
concatedral, pazo dos Golfines, 
xudaría...) -Cáparra (cidade romana:
arco, foro, termas, anfiteatro) - 
Plasencia (Praza Mayor, catedrais, 
xudaría, muralla, acueduto...) -Coria 
(muralla romana, castelo, catedral...)
e Mérida (anfiteatro, teatro, templo 
de Diana, ponte romana, alcazaba, 

3ESO, 4ESO, 1BAC, 
2BAC

2º 27-31 Marzo
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acuedutos, circo, casa de Mitreo, 
arco de Trajano...)

Visita ao mosteiro cisterciense de 
Santa María de Oia

4ESO 3º Maio

Samaín:Relatos 1-4ESO 1º Novembro

Día dos Dereitos Humanos 1BAC 1º Decemrbro

Día da Paz TODOS 2º Xaneiro

Día internacional contra a Violencia 
de Xénero

TODOS 1º Novembro

Día Internacional da Muller TODOS 2º Marzo

Visita ao belén mecanizado do asilo 
“Residencia San Telmo”

TODOS 1º Decembro

Encontros cos maiores das 
residencias “San Telmo” e “Paz y 
Bien”.

TODOS 1º Decembro

Outras que poidan xurdir ao longo 
do curso e sexan interesantes para o
alumnado.

21. TECNOLOXÍA

ACTIVIDADE CURSO 
DESTINATARIO

TRIMESTRE MES

Exposición de proxectos realizados 
durante o curso

ESO / BAC

Outras que poidan xurdir ao longo 
do curso e sexan interesantes para o
alumnado.
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22. XEOGRAFÍA E HISTORIA

ACTIVIDADE CURSO 
DESTINATARIO

TRIMESTRE MES

VISITA AO CASTRO DE ALTO DOS CUBOS,
TUI

1ESO 1º OUTUBRO

VISITA TUDEMUSEO 2ESO 1º OUTUBRO

PARTICIPACION NO ACTO 
CONMEMORATIVO DOS MÁRTIRES DE 
SOBREDO.

4ESO 1º NOVEMBRO

PERCORRIDO HISTÓRICO POR 
TUI/CONTORNA

1BAC 1º DECEMBRO

PERCORRIDO HISTÓRICO POR 
TUI/CONTORNA

2BAC 1º DECEMBRO

PERCORRIDO DUNHA ETAPA DO CAMIÑO
DE SANTIAGO

3ESO 2º

VISITA A UNHA EXPLOTACIÓN 
AGROPECUARIA

3ESO 2º

ROTEIRO POLAS FORTALEZAS DO MIÑO. 4ESO 2º POR 
DETERMINAR

VISITA Á ILLA DE SAN SIMÓN E AO 
MUSEO DA BATALLA DE RANDE.

1BAC 2º POR 
DETERMINAR

VISITA Á E.D.A.R. DE TUI. 2BAC 2º POR 
DETERMINAR

SAÍDA A SANTIAGO DE COMPOSTELA 2BAC 2º

VISITA POR TUI 1ESO 3º

VISITA AO TUI MEDIEVAL 2ESO 3º

VISITA AO TUI MODERNO E 
CONTEMPORÁNEO

3ESO 3º

VISITA AO PARLAMENTO DE GALICIA 4ESO 3º

VISITA AO TALLER OU ESTUDO DUN 
ARTISTA DA COMARCA

2BAC 3º POR 
DETERMINAR

VISITA A UN COMPLEXO INDUSTRIAL 3ESO

VISITA AO COUTO MIXTO ESO (TODOS)
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En Tui, a 20 de setembro de 2022

A Vicedirectora,

Cristina Martínez.
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PLAN LECTOR DO I.E.S. “SAN PAIO” 2022-2023

Limiar.-

A praxe docente diaria detecta unha serie de eivas que aconsellan incidir na
potenciación dos hábitos facilitadores da expresión e comprensión escrita e oral .

Atopamos alumnado, sobre todo nos primeiros cursos da ESO, cunha mecánica lectora
e da escrita moi frouxa: pouca velocidade, falta de ritmo e entoación, silabación, omisión da
acentuación e da puntuación, faltas de ortografía, defectos na pronunciación e/ou
articulación...

Outro grupo de alumnado, cun aparente aceptable nivel de lectura e escritura, mostra
dificultades de comprensión (por pobreza de léxico, falta de concentración, dificultades de
expresión, construcións anacolúticas, mestura de linguas...) sendo incapaz de redactar ou de
transmitir coas súas propias verbas contidos básicos de xeito coherente e intelixible.

Todo isto provoca, en último extremo, desinterese e posible fracaso escolar.

Cómpre contrarrestar a competencia e as facilidades ofertadas por outras fontes de
información promovendo accións que subliñen os aspectos formativos, enriquecedores,
lúdicos e divertidos da lectura sen obviar os atrancos que debemos vencer.

Como educadores non podemos limitarnos só ao ensino das técnicas para “saber ler”, é
hora de dar o salto cualitativo ao “querer ler”, comprender e comunicar o lido, tarefas nas que
debe implicarse toda a comunidade educativa (alumnado, familias e profesorado).

Temos que ser modelos de profesores-lectores-comunicadores. Promover lecturas
compartidas e outras actividades que faciliten o uso da palabra a través do diálogo, a
reflexión, o debate, a exposición, os recitais, a lectura en voz alta... Cómpre familiarizarse cos
libros, que a nosa circunstancia sexan os libros.

Por outra parte, como formadores temos que favorecer a alfabetización mediática e
informacional que mellorará as nosas propias competencias e as competencias do alumnado
cara aos novos métodos e formatos de leito-escritura nas sociedades avanzadas do     século
XXI.



Finalidade.-

Pasar do “saber ler” ao “querer ler”, fomentar o hábito e o pracer lector e contribuír a
mellorar as capacidades expresivas  e leito-escritoras e as competencias lingüísticas  e
informáticas, coordinando as accións do profesorado reforzadas coa colaboración activa dos
demais membros da comunidade escolar é a finalidade que se propón o presente plan
orientado ao logro dos seguintes

Obxectivos.-

1. Desenvolver as competencias básicas para a lectura, materia transversal de
todas as  áreas  do currículo  e  ferramenta  imprescindible  para  a  aprendizaxe de todas as
materias. A tal efecto utilizaremos textos continuos (narración, argumentación, descrición...) e
descontinuos (impresos, mapas, táboas...), practicaremos a lectura en códigos diversos
(verbais, icónicos, sonoros...) e con textos literarios, técnicos e funcionais, de diferentes
formas (silenciosa, individual, colectiva...)
2. Potenciar as ferramentas lectoras (habilidades mecánicas, comprensivas e léxicas)

3. Relacionar a lectura coa escritura (expresión escrita, ortografía, técnicas de
presentación, vocabulario) e a expresión oral.
4. Propiciar a relación íntima e persoal do alumnado con todo tipo de formatos de lectura.

5. Descubrir a sensibilidade literaria do alumnado.

6. Potenciar o uso da biblioteca como centro de recursos para a aprendizaxe de todos os
membros da comunidade educativa.
7. Implicar ao profesorado para que dea prioridade ao desenvolvemento das habilidades
lectoras en todas as áreas do currículo e participe de maneira activa no plan lector. Para iso
cómpre un programa coordinado que recolla os acordos ao respecto consensuados. Os
Departamentos deseñarán e orientarán as tarefas a realizar nos distintos grupos e niveis.
8. Favorecer a comprensión lectora e a expresión oral mediante técnicas de traballo
persoal e colectivo e potenciar o uso dos dicionarios para resolver dúbidas sobre vocabulario
descoñecido.
9. Fomentar o manexo e xestión de dispositivos electrónicos de lectura.
10. Potenciar o coñecemento das novas tecnoloxías e fontes de información.
11. Incrementar o coñecemento e uso da plataforma de préstamo dixital E-LBE 2.
12. Promover, deseñar e desenvolver  actividades cara á consecución dos ODS 2030 (dun
xeito especial os obxectivos 4, 5, 10, 11 e 16)

En resumo: Converter a comunidade educativa nunha comunidade de lectores
capacitados para os formatos tradicionais e virtuais, paliando desigualdades socioeducativas .



Intervencións.-

O plan baséase nas seguintes actuacións:

1. Tempo específico de lectura nas aulas.

1. 1 . Programación de lecturas anuais.

2. Implicación dos diversos departamentos didácticos e as súas contribucións ao plan
lector.
3. Dinamización da biblioteca do Centro.

4. Actividades extraordinarias de estimulación e fomento da lectura e o mundo dos libros 
e de promoción da oralidade: tradición oral, expresión, exposicións públicas...

Comentamos cada unha destas actuacións:

1. Tempo específico de lectura nas aulas: sesións de trinta minutos semanais dende o
xoves 22 de setembro de 2022 ata o mércores 31 de maio de 2023.

DÍA DATA HORA

XOVES

22/09/22 1ª (8.45-9.15)

1º TRIMESTRE

29/09/22 2ª (9.35-10.05)

06/10/22 3ª (10.45-11.15)

13/10/22 4ª (11.35-12.05)

20/10/22 5ª (12.45-13.15)

27/10/22 6ª (13.35-14.05)

VENRES

04/11/22 1ª (8.45-9.15)

11/11/22 2ª (9.35-10.05)

18/11/22 3ª (10.45-11.15)

25/11/22 4ª (11.35-12.05)

02/12/22 5ª (12.45-13.15)

09/12/22 6ª (13.35-14.05)

LUNS

12/12/22 1ª (8.45-9.15)

19/12/22 2ª (9.35-10.05)

2º TRIMESTRE

09/12/22 3ª (10.45-11.15)

16/12/22 4ª (11.35-12.05)

23/01/23 5ª (12.45-13.15)

30/01/23 6ª (13.35-14.05)

06/02/23 7ª (16.20-16.50)

13/02/23 8ª (17.10-17.40)

28/02/23 1ª (8.45-9.15)

07/03/23 2ª (9.35-10.05)

14/03/23 3ª (10.45-11.15)



MARTES

21/03/23 4ª (11.35-12.05)

3º TRIMESTRE

28/03/23 5ª (12.45-13.15)

11/04/23 6ª (13.35-14.05)

MÉRCORES

19/04/23 1ª (8.45-9.15)

26/04/23 2ª (9.35-10.05)

03/05/23 3ª (10.45-11.15)

10/05/23 4ª (11.35-12.05)

24/05/23 5ª (12.45-13.15)

31/05/23 6ª (13.35-14.05)



1.1. Programación de lecturas anuais.

Para o tempo específico semanal común de lectura nas aulas, no presente ano,
optamos pola lectura libre, individual e silenciosa (mais non se descarta a práctica de lectura
en voz alta, sobre todo nos primeiros cursos da ESO) de materiais aportados polo alumnado e
profesorado (ben propios ou ben facilitados pola biblioteca que tamén aporta fondos a aqueles
alumnos que, por esquecemento ou apatía,  non os traen das súas casas nin  os solicitan
previamente). As obras máis demandadas son as de literatura xuvenil, novidades, biografías,
divulgación científica e banda deseñada.

Así  mesmo a biblioteca aportará materiais  sobre todo en formato dixital  (escolmas,
presentacións,  listas  de  reprodución  de  vídeos...)  coincidindo  coas  distintas  efemérides  e
conmemoracións. Estes materiais estarán colgados nos espazos da biblioteca dentro da web
do centro.

Quedan excluídos como material de lectura os apuntamentos de clase e os libros de
texto. Admítense as lecturas obrigatorias e/ou voluntarias establecidas polos distintos
departamentos didácticos nos seus respectivos plans anuais de lectura.

2. Implicación dos diversos departamentos didácticos e as súas contribucións ao
plan lector.

Ás lecturas citadas no apartado anterior cómpre engadir as que ofertan os distintos
departamentos, recollidas nos correspondentes proxectos didácticos e adaptadas aos distintos
contidos, materias e niveis.

Estes  mesmos departamentos  colaboran  no plan  lector  con actividades  específicas
deseñadas para interpretar mapas, planos, estatísticas, gráficos, impresos, recibos, táboas,
manuais técnicos... e para capacitar na lectura de códigos diversos (verbais, icónicos,
sonoros...) e no uso racional e didáctico das novas tecnoloxías.

As intervencións dos apartados 3 e 4 aparecen recollidas nas liñas prioritarias de
actuación da biblioteca para o presente curso presentadas ao claustro e aprobadas polo
Consello Escolar para solicitar a continuidade do noso centro no PLAMBE.



Avaliación.-

Cómpre avaliar as diversas accións do plan lector para establecer as medidas
correctoras e os cambios necesarios de cara a próximos cursos e así mantelo vivo.

A ferramenta de referencia máis completa neste apartado é Bibliotecas escolares
¿entre interrogantes? A modo de resumo, os indicadores que máis temos en conta no proceso 
de autoavaliación son os tres seguintes:

 Enquisas anónimas entre alumnado e profesorado sobre o desenvolvemento e grao de
satisfacción ao remate das principais actividades e por trimestres.

 Índices de lectura (préstamos, movemento de fondos...) e de asistencia (presencia de
usuarios nos tempos de lecer e no horario de clase, actividades lectivas, complementarias ou
extraescolares que se desenvolven na biblioteca...) e de participación nas diversas actuacións
promovidas dende a biblioteca (concursos...)

 Percepción da evolución nas capacidades do alumnado: competencias leito-escritoras,
autonomía da aprendizaxe, elaboración de traballos... a partir dos datos ofrecidos polo
profesorado e titores dos distintos grupos.

A máis do seguimento que os departamentos fan pola súa conta, suxerimos as
seguintes fichas de avaliación para coñecer en que medida se acadan os obxectivos
proxectados e se incrementan as capacidades e competencias leito-escritoras do noso
alumnado.

FICHA INDIVIDUAL DO/A ALUMNO/A
(cumprimentarase con carácter anónimo ao rematar cada lectura)

TÍTULO DA LECTURA/ACTIVIDADE:…………………………………………………………………

AUTOR……………………………………………………………………………………...................................................

TIPO DE TEXTO/ACTIVIDADE (Literario, icónico, técnico…) TEMA (máximo 3 liñas).

TEMPO DE LECTURA/ACTIVIDADE (páxinas por sesión)

VALORACIÓN DA LECTURA / ACTIVIDADE (1-Moi negativa, 2- Pouco útil, 3-4 Bastante aproveitable 5-Moi positiva)

SUXESTIÓNS:……………………………………………………………………………..............................



FICHA DO/A PROFESOR/A

DÍA…………………………..…………..CURSO………………….…GRUPO.........................................PROFESOR/A

ENCARGADO/A………………………………………………………...........................Nº.................... LECTORES/AS/

PARTICIPANTES………………………...............................................................................................................................

INCIDENCIAS……………………………………………………………………………...................................................

VALORACIÓN DA LECTURA / ACTIVIDADE (1-Moi negativa, 2- Pouco útil, 3-4 Bastante aproveitable 5-Moi positiva)

SUXESTIÓNS:………………………………………………………………………….......................................................

FICHA GLOBAL DA ACTIVIDADE

ACTIVIDADE OU
TAREFA

REALIZADA

GRAO DE SATISFACCIÓN
VALORACIÓN

GLOBAL
FACTORES 

DINAMIZADORE
S

FACTORES 
RETARDATARIO
S

POUCO
SUFI- 

CIENT
E

MOITO 0-4 5-7 8-10

IMPLICACIÓN DO 
PROFESORADO

IMPLICACIÓN DO 
ALUMNADO

PROPOSTAS DE
MELLORA

SUXESTIÓNS

POUCA
SUFI-

CIENT
E

MOITA POUCA
SUFI-

CIENT
E

MOITA



RESUMO DAS  

LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN   CURSO 2  2  -2  3  

1.- Limiar

Para consolidar  o  papel  da  biblioteca  como  un  dos  eixos  do  centro,  manteremos
actividades  xa  instauradas  nos  últimos  cursos  e  potenciaremos aquelas  que  melloren  as
capacidades  do  individuo  para  afrontar  de  xeito  adecuado  os  retos  dun  ensino-aprendizaxe
enfocado cara ás necesidades dunha sociedade máis crítica, inclusiva, igualitaria, sustentábel e,
en definitiva, máis libre. 

2.- Organización e xestión, configuración da biblioteca como “laboratorio creativo de
aprendizaxes”

 Actualizar o protocolo de funcionamento e xestión da biblioteca en función da evolución
sanitaria.

 Continuar a reordenación de fondos e a dotación material dos recunchos creativos.
 Incrementar,  dentro  do  posíbel,  o  horario  de  atención  á  biblioteca  con  profesorado

específico.  
 Revitalizar a colaboración coa sección da EOI de Vigo para optimizar o uso compartido de

fondos e instalacións no horario de ámbalas dúas institucións. 
 Perfeccionar  os protocolos de actuacións para guiar o  traballo  dos novos membros e

colaboradores do grupo de biblioteca. 
 Impulsar  o  papel  do  alumnado  como  axente  activo/protagonista  na  biblioteca  (alumnado-

colaborador, voluntariado creador e axudante en diversas actividades, anfitrións de eventos...)
 Seguir avanzando no coñecemento do programa de xestión koha.
 Insistir no necesario compromiso de todos os departamentos a prol da biblioteca 
 Dinamizar  os  puntos  de lectura  informal  e  de  exposición  de materiais  fóra  do propio

recinto bibliotecario.
 Actualizar os recursos informáticos.  
 Potenciar  as  metodoloxías  de  ludificación  para  facilitar  aprendizaxes  amenas  (serius

games, xogos de escapismo e breakout na biblioteca e a partir dos seus recursos)

3.- Dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, a súa integración no 
tratamento  do  currículo  e  a  súa  contribución  á  alfabetización  múltiple  e  ao  
desenvolvemento das competencias básicas do alumnado

 Proporcionar recursos e actividades para as distintas disciplinas impartidas no centro. 
 Estimular a participación do alumnado nos espazos virtuais da biblioteca e do club de

lectura.
 Seguir  publicando guías  de  recursos  bibliográficos  e  fílmicos  para  a  confección  de

traballos, conmemoracións... 
 Mantemento das bibliomaletas (temáticas, por niveis, de aula...) 
 Aumentar as sesións divulgativas e prácticas con titores, profesorado e alumnado sobre

os recursos materiais e virtuais da biblioteca.
 Potenciar as actividades específicas de animación e promoción da lectura, da escritura,

de pequenas investigacións...
 Seguir colaborando coas seccións bilingües e os proxectos E-Dixgal, Stembach e Polos

Creativos. 
 Actualizar o Proxecto Lector.



 

4.- Formación de usuarios, competencia informacional  e dixital

Actividades, moitas delas incluídas tamén dentro do plan de acción titorial, con especial
atención para os novos membros da comunidade educativa.

 Fomentar  a  difusión  de  pílulas  informativas  con  orientacións/guías  elementais  para
facilitar  o  coñecemento  e  a  práctica  con  distintos  procedementos  e  plataformas   de
teledocencia e teleaprendizaxes.

 Potenciar as sesións de docencia e práctica para elaboración de traballos en formatos
tradicionais e  virtuais.

 Revitalizar as  actividades  de  coñecemento  da  biblioteca,  da  CDU,  de  busca  de
información en soporte impreso (directa e inversa) e dixital. 

 Estimular  o  coñecemento  e utilización dos novos formatos e soportes  de lectura:   e-
readers, tabletas... 

 Información e infoxicación.  Fake news.  Buscas seguras. Racionalidade e fiabilidade nos
espazos virtuais. Netiqueta. Uso ético da información.

 Promover un novo grupo de traballo ou seminario permanente de biblioteca, dependente
do pfpp de centro.

 Visita e coñecemento doutras bibliotecas (públicas, históricas...), arquivos, museos...

5.- Fomento da Lectura e Proxecto Lector de Centro

 Afondar na difusión do proxecto ELBE.2 e, sobre todo, da súa plataforma de préstamo
para optimizar o aproveitamento dos seus recursos. 

 Resaltar as máis importantes efemérides relacionadas co mundo do libro e da lectura.
 Discriminar  de  xeito  positivo  a  realización  por  parte  do  alumnado  de  recensións  de

actividades e lecturas.
 Concursos  (de  textos  de  amor,  haikus,  microrrelatos  de  medo,  contos,  mangas,

ilustracións...)
 Continuación dos Biblioxornal e Cinexornal.
 A poesía e o  libro do mes.
 Club de Lectura “Pedra do Acordo”, Club de manga e anime “Tuitaku”, Club de oralidade

e lectura en voz alta, Club de arte e Club de Teatro.
 “Lecturas de cine”: proxección de películas baseadas en obras literarias e lectura destas.
 Cineforum:  visualización,  análise,  comentario  e  debate  a  partir  de  filmes  de  contido

histórico, social, ecolóxico, obxectivos 2030...
 “Música na biblioteca”: elaboración de listas de reprodución de vídeos musicais e breves

audicións e recitacións coincidindo con distintas efemérides e conmemoracións.
 Visitas ao centro de escritores, recitadores, ilustradores, cineastas, contacontos...
 Publicidade e participación en diversas actividades culturais programadas ao longo do

ano pola biblioteca municipal e/ou asociacións culturais.
 Rutas  literarias:  por  Tui  e  bisbarra  e  tamén  aproveitando  as  viaxes  didácticas

programadas pola propia biblioteca, o club de lectura e os distintos departamentos.
 Proxecto Lector: insistiremos nas actividades de capacitación lectora específicas de cada

departamento nas súas horas de docencia, na utilidade da lectura  na vida cotiá e na
lectura colectiva en novos soportes.



6.- Cara unha biblioteca inclusiva

 Seguir  incrementando os recursos para contribuír  á  compensación das desigualdades
socio-educativas  facendo  un  seguimento  especial  do  alumnado  migrante,  con
necesidades educativas especiais, inadaptado ou en risco de exclusión social. 

 Manter a coordinación có departamento de orientación, a pedagoga terapeuta e as titorías
para adquirir estratexias e materiais dirixidos ao alumnado máis vulnerábel, para que sexa
quen de acadar uns resultados satisfactorios tanto no ámbito escolar como vital, unha vez
contempladas as necesarias intervencións en función dos distintos ritmos de aprendizaxe
e características específicas.

 Apoio  individualizado  e  discriminación  positiva  deste  alumnado  para  facilitar  a  súa
integración nas actividades bibliotecarias (voluntariado, grupos do club de lectura...) como
unha vía máis cara a súa plena socialización. 

 Oferta dun espazo común a todo o alumnado dando cabida, sobre todo, a aquelas persoas que
lles custa máis integrarse e/ou que sofren algún tipo de rexeitamento.

 Maior dotación de fondos de lectura fácil.

7.- Outras actuacións

 “Achégate a túa nova biblioteca”: xornadas de portas abertas para o alumnado do último
curso dos colexios de primaria adscritos.

 “Bibliotecas sen fronteiras”:  incrementar as actividades comúns co resto das bibliotecas
do concello e de Portugal (escolares e municipais) a máis da XIV edición do Tui Le. 

 Promover  actividades  conxuntas  con  outras  bibliotecas  escolares  de  fóra  da  nosa
bisbarra.

 Manter  a  contribución  ás  actividades  conmemorativas  e  festivas  comúns  que  se
desenvolvan no centro, formando parte dun equipo de traballo transversal, Interdisciplinar
e colaborativo. 

 “Lecturas  para  todos  os  públicos”:  actividades  conxuntas  coa  escola  infantil  próxima
(celebracións poético-musicais, pequenas dramatizacións, apadriñamentos, kamishibais,
sesións de contacontos...) e coas residencias da terceira idade.

 Realización  de  booktrailers e  creación  dun  canal  de  booktubers para  promocionar  e
incentivar hábitos e gustos lectores.

 “Unha biblioteca sen fumes”: novos pasos na consecución duhna biblioteca verde que
potencia prácticas e comportamentos sustentábeis e respectuosos co medio ambiente:
eficiencia enerxética, reciclaxe, obxectivos 2030... 

8.- Criterios e procedementos de avaliación

Guiarémonos  pola  ferramenta  de  autoavaliación Bibliotecas  escolares  ¿entre
interrogantes?  A modo de resumo, os indicadores que máis teremos en conta no proceso de
autoavaliación son:

 Enquisas anónimas entre alumnado e profesorado sobre o desenvolvemento e grao de
satisfacción ao remate das principais actividades e por trimestres:



ACTIVIDADE OU
TAREFA

REALIZADA

GRAO DE SATISFACCIÓN
VALORACIÓN

GLOBAL
FACTORES

DINAMIZADORES
FACTORES

RETARDATARIOS                

POUCO
SUFI-

CIENTE
MOITO 0-4 5-7 8-10

IMPLICACIÓN   DO
PROFESORADO

IMPLICACIÓN   DO
ALUMNADO

PROPOSTAS   DE
MELLORA

SUXESTIÓNS

POUCA
SUFI-

CIENTE
MOITA POUCA

SUFI-
CIENTE

MOITA

 Índices  de  lectura  (préstamos,  movemento  de  fondos,  nº  visitas  dos  materiais
elaborados...) e  de asistencia (presencia de usuarios nos tempos de lecer e no horario de
clase, actividades lectivas, complementarias ou extraescolares que se desenvolven na
biblioteca...) e  de participación nas diversas actuacións promovidas dende a biblioteca
(concursos, maratóns, exposicións...)

 Percepción  da  evolución  nas  capacidades  do  alumnado:  competencias  na  expresión
escrita e oral,  autonomía da aprendizaxe,  elaboración de traballos... a partir dos datos
ofrecidos polo profesorado e titores dos distintos grupos. 



LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN 

CURSO 2022-2023



1.- Limiar

Para consolidar  o  papel  da  biblioteca como un  dos  eixos  do  centro,  manteremos
actividades xa instauradas nos últimos cursos e potenciaremos aquelas que melloren as
capacidades do individuo para afrontar de xeito adecuado os retos dun ensino-aprendizaxe
enfocado cara ás necesidades dunha sociedade máis crítica, inclusiva, igualitaria, sustentábel
e, en definitiva, máis libre. 

2.- Organización e xestión, configuración da biblioteca como “laboratorio creativo 
de aprendizaxes”

 Actualizar  o  protocolo  de  funcionamento  e  xestión  da  biblioteca  en  función  da
evolución sanitaria.

 Continuar a reordenación de fondos e a dotación material dos recunchos creativos.
 Incrementar,  dentro do posíbel,  o horario de atención á biblioteca con profesorado

específico.  
 Revitalizar  a  colaboración  coa  sección  da  EOI  de  Vigo  para  optimizar  o  uso

compartido de fondos e instalacións no horario de ámbalas dúas institucións. 
 Perfeccionar os protocolos de actuacións para guiar o traballo dos novos membros e

colaboradores do grupo de biblioteca. 
 Impulsar  o  papel  do  alumnado  como  axente  activo/protagonista  na  biblioteca

(alumnado-colaborador,  voluntariado  creador  e  axudante  en  diversas  actividades,
anfitrións de eventos...)

 Seguir avanzando no coñecemento do programa de xestión koha.
 Insistir no necesario compromiso de todos os departamentos a prol da biblioteca 
 Dinamizar os puntos de lectura informal e de exposición de materiais fóra do propio

recinto bibliotecario.
 Actualizar os recursos informáticos.  
 Potenciar as metodoloxías de ludificación para facilitar aprendizaxes amenas (serius

games, xogos de escapismo e breakout na biblioteca e a partir dos seus recursos)

3.- Dinamización e promoción dos recursos da biblioteca,  a súa integración no  
tratamento do currículo  e a  súa contribución á  alfabetización múltiple  e  ao  
desenvolvemento das competencias básicas do alumnado

 Proporcionar recursos e actividades para as distintas disciplinas impartidas no centro. 
 Estimular a participación do alumnado nos espazos virtuais da biblioteca e do club de

lectura.
 Seguir publicando guías de recursos bibliográficos e fílmicos para a confección de

traballos, conmemoracións... 
 Mantemento das bibliomaletas (temáticas, por niveis, de aula...) 
 Aumentar as sesións divulgativas e prácticas con titores,  profesorado e alumnado

sobre os recursos materiais e virtuais da biblioteca.
 Potenciar as  actividades  específicas  de  animación  e  promoción  da  lectura,  da

escritura, de pequenas investigacións...
 Seguir  colaborando coas seccións bilingües e os proxectos E-Dixgal, Stembach e

Polos Creativos. 
 Actualizar o Proxecto Lector.

 



4.- Formación de usuarios, competencia informacional  e dixital

Actividades,  moitas  delas  incluídas  tamén  dentro  do  plan  de  acción  titorial,  con
especial atención para os novos membros da comunidade educativa.

 Fomentar a difusión de pílulas informativas con orientacións/guías elementais para
facilitar o coñecemento e a práctica con distintos procedementos e plataformas  de
teledocencia e teleaprendizaxes.

 Potenciar as sesións de docencia e práctica para elaboración de traballos en formatos
tradicionais e  virtuais.

 Revitalizar as  actividades  de  coñecemento  da  biblioteca,  da  CDU,  de  busca  de
información en soporte impreso (directa e inversa) e dixital. 

 Estimular o coñecemento e utilización dos novos formatos e soportes de lectura:  e-
readers, tabletas... 

 Información e infoxicación.  Fake news.  Buscas seguras. Racionalidade e fiabilidade
nos espazos virtuais. Netiqueta. Uso ético da información.

 Promover  un  novo  grupo  de  traballo  ou  seminario  permanente  de  biblioteca,
dependente do pfpp de centro.

 Visita e coñecemento doutras bibliotecas (públicas, históricas...), arquivos, museos...

5.- Fomento da Lectura e Proxecto Lector de Centro

 Afondar na difusión do proxecto ELBE.2 e, sobre todo, da súa plataforma de préstamo
para optimizar o aproveitamento dos seus recursos. 

 Resaltar as máis importantes efemérides relacionadas co mundo do libro e da lectura.
 Discriminar de xeito positivo  a realización por parte do alumnado de recensións de

actividades e lecturas.
 Concursos  (de  textos  de  amor,  haikus,  microrrelatos  de  medo,  contos,  mangas,

ilustracións...)
 Continuación dos Biblioxornal e Cinexornal.
 A poesía e o  libro do mes.
 Club  de  Lectura  “Pedra  do  Acordo”,  Club  de  manga  e  anime  “Tuitaku”,  Club  de

oralidade e lectura en voz alta, Club de arte e Club de Teatro.
 “Lecturas de cine”:  proxección de películas baseadas en obras literarias e lectura

destas.
 Cineforum: visualización,  análise, comentario e debate a partir de filmes de contido

histórico, social, ecolóxico, obxectivos 2030...
 “Música  na biblioteca”:  elaboración de listas  de reprodución de vídeos musicais  e

breves  audicións  e  recitacións  coincidindo  con  distintas  efemérides  e
conmemoracións.

 Visitas ao centro de escritores, recitadores, ilustradores, cineastas, contacontos...
 Publicidade e participación en diversas actividades culturais programadas ao longo do

ano pola biblioteca municipal e/ou asociacións culturais.
 Rutas  literarias:  por  Tui  e  bisbarra  e  tamén  aproveitando  as  viaxes  didácticas

programadas pola propia biblioteca, o club de lectura e os distintos departamentos.
 Proxecto Lector:  insistiremos nas actividades de capacitación lectora específicas de

cada departamento nas súas horas de docencia, na utilidade da lectura  na vida cotiá
e na lectura colectiva en novos soportes.

6.- Cara unha biblioteca inclusiva



 Seguir incrementando os recursos para contribuír á compensación das desigualdades
socio-educativas  facendo  un  seguimento  especial  do  alumnado  migrante,  con
necesidades educativas especiais, inadaptado ou en risco de exclusión social. 

 Manter a coordinación có departamento de orientación, a pedagoga terapeuta e as
titorías  para  adquirir estratexias e materiais dirixidos ao alumnado máis vulnerábel,
para que sexa quen de acadar uns resultados satisfactorios tanto no ámbito escolar
como  vital,  unha  vez  contempladas  as  necesarias  intervencións  en  función  dos
distintos ritmos de aprendizaxe e características específicas.

 Apoio individualizado e discriminación positiva deste alumnado para facilitar  a  súa
integración nas actividades bibliotecarias (voluntariado, grupos do club de lectura...)
como unha vía máis cara a súa plena socialización. 

 Oferta dun espazo común a todo o alumnado dando cabida, sobre todo, a aquelas
persoas que lles custa máis integrarse e/ou que sofren algún tipo de rexeitamento.

 Maior dotación de fondos de lectura fácil.

7.- Outras actuacións

 “Achégate a túa nova biblioteca”: xornadas de portas abertas para o alumnado do
último curso dos colexios de primaria adscritos.

 “Bibliotecas  sen  fronteiras”:  incrementar as  actividades  comúns  co  resto  das
bibliotecas do concello e de Portugal (escolares e municipais) a máis da XIV edición
do Tui Le. 

 Promover  actividades conxuntas  con outras bibliotecas escolares  de fóra  da nosa
bisbarra.

 Manter  a  contribución  ás  actividades  conmemorativas  e  festivas  comúns  que  se
desenvolvan  no  centro,  formando  parte  dun  equipo  de  traballo  transversal,
Interdisciplinar e colaborativo. 

 “Lecturas para todos os  públicos”: actividades conxuntas coa escola infantil próxima
(celebracións  poético-musicais,  pequenas  dramatizacións,  apadriñamentos,
kamishibais, sesións de contacontos...) e coas residencias da terceira idade.

 Realización de booktrailers e creación dun canal de  booktubers para promocionar e
incentivar hábitos e gustos lectores.

 “Unha biblioteca sen fumes”: novos pasos na consecución duhna biblioteca verde que
potencia  prácticas  e  comportamentos  sustentábeis  e  respectuosos  co  medio
ambiente: eficiencia enerxética, reciclaxe, obxectivos 2030... 

8.- Criterios e procedementos de avaliación

Guiarémonos  pola  ferramenta  de  autoavaliación Bibliotecas  escolares  ¿entre
interrogantes? A modo de resumo, os indicadores que máis teremos en conta no proceso de
autoavaliación son:

 Enquisas anónimas entre alumnado e profesorado sobre o desenvolvemento e grao
de satisfacción ao remate das principais actividades e por trimestres:

ACTIVIDADE OU
TAREFA

REALIZADA

GRAO DE SATISFACCIÓN
VALORACIÓN

GLOBAL
FACTORES

DINAMIZADORES
FACTORES

RETARDATARIOS

POUCO SUFI-
CIENTE

MOITO 0-4 5-7 8-10



IMPLICACIÓN   DO
PROFESORADO

IMPLICACIÓN   DO
ALUMNADO

PROPOSTAS   DE
MELLORA

SUXESTIÓNS

POUCA
SUFI-

CIENTE
MOITA POUCA

SUFI-
CIENTE

MOITA

 Índices  de  lectura  (préstamos,  movemento  de  fondos,  nº  visitas  dos  materiais
elaborados...)  e   de  asistencia  (presencia  de  usuarios  nos  tempos  de  lecer  e  no
horario  de  clase,  actividades  lectivas,  complementarias  ou  extraescolares  que  se
desenvolven na biblioteca...) e  de participación nas diversas actuacións promovidas
dende a biblioteca (concursos, maratóns, exposicións...)

 Percepción da evolución nas capacidades do alumnado: competencias na expresión
escrita e oral,   autonomía da aprendizaxe,  elaboración de traballos...  a partir  dos
datos ofrecidos polo profesorado e titores dos distintos grupos. 

9.-  Persoa designada como responsable/dinamizadora da biblioteca escolar

 Dona María Belén Romero Gómez

Equipo de apoio.

Don Luís Bugarín Pereira (Departamento de Lingua Galega e Literatura)
Don Luís Fernández Álvarez (Departamento de Bioloxía e Xeoloxía)
Dona Mª Beatriz Iglesias Núñez  (Departamento de Matemáticas)
Dona Alejandra Orozco González (Departamento de Inglés)
Dona Amalia Pérez Otero (Departamento de Orientación)
Dona Blanca Puente Pérez (Departamento de Física e Química)
Dona Cristina Rodríguez Álvarez (Departamento de Educación Plástica e Visual)
Don  Serafín  Manuel  Rodríguez  González  (Departamento  de  Xeografía  e  Historia)
Dona Marta Rodríguez Taboada (Departamento de Matemáticas)
Dona Rosa María Seoane Riobó (Departamento de Música)

Horario previsto.

Aumentar,  en  función  da  dispoñibilidade,  as  32  horas  semanais  (lectivas  máis
períodos de lecer) de atención á biblioteca con profesor específico do actual curso.

Vº e  Pr.

O Director A Responsable

      Asdo.: Miguel Ángel Abraira Pérez                      María Belén Romero Gómez

Firmado por ***9262** MIGUEL ANGEL
ABRAIRA (R: ****5235*) o día 14/06/2022
cun certificado emitido por AC
Representación
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