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PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 

 

CAPÍTULO I 

 

Documento nº 1: PLAN ANUAL 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO EQUIPO DIRECTIVO PARA O CURSO 2017 -2018 

 

 No ámbito da oferta educativa: 

1. Manter as materias opcionais de cursos pasados (tendo en conta as 
capacidades e limitacións do instituto) nos cursos de ESO.  

 

2. Manter a oferta dos cursos complementarios de aprendizaxe de linguas 
estranxeiras (CUALE) en inglés nos niveis A1, A2 e B1, en horario de tarde, como 
unha acción importante de mellorar a formación do alumnado do centro. 

 

3. Manter a posibilidade de cursar catro materias propias da modalidade en 1º e 
2º de bacharelato, tanto na modalidade de ciencias como na de humanidades, con 
dous obxectivos: adecuación aos desexos formativos dos alumnos e mellora das 
probabilidades de obtención dunha boa nota de corte nas PAU.  

 

4. Executar a organización dos itinerarios de materias opcionais en 4º de ESO 
en función das preferencias solicitadas polas familias nos procesos de reserva e 
admisión, posibilitando cursar o máximo número posible de materias opcionais, coa 
finalidade de adecuarse aos desexos formativos dos alumnos. 

 

 

 No ámbito da atención á diversidade: 

 

1. Manter xa desde o inicio a programación detallada dos programas de reforzo 
de materias pendentes, coa finalidade de insistir na importancia do seguimento 
destes programas por parte dos alumnos e da avaliación continua dos mesmos por 
parte dos profesores. 
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2. Manter os agrupamentos específicos en matemáticas e lingua galega ou 
castelá en 1º, 2º, 3º e 4º da ESO, de ser posible, e de ciencias sociais en na ESO, 
para grupos reducidos de alumnos con necesidades de reforzo nestas materias. 

 

3. Manter a organización das sesións de avaliación inicial dos grupos de ESO, 
coa finalidade de detectar xa desde o inicio necesidades educativas especiais, dalas 
a coñecer a todo o equipo docente e perfeccionar a formación dos agrupamentos 
flexibles, do PMAR de 2º de ESO e PMAR de 3º de ESO. 

 

4. Manter o programa de reforzo na área instrumental lingua castelá e galega na 
ESO, con atribución horaria, para alumnos con dificultades académicas que queda 
exento da segunda lingua estranxeira, impartido por profesorado de lingua castelá e 
galega. 

 

5. Planificar durante o último trimestre as medidas de atención á diversidade, en 
especial das materias obxecto de agrupamentos específicos en 1º e 2º de ESO, co 
fin de mellorar, na medida que sexa posible, o rendemento dos/as alumnos/as con 
necesidades educativas especiais. 

 

 No ámbito da convivencia e da disciplina: 

 

1. Modificar as Normas de Organización e Funcionamiento do centro para 
adaptalas aos cambios normativos xurdidos despois da entrada en vigor do Decreto 
8/2015. 

 

2. Manter a plena vixencia e aplicación do Regulamento de Réxime Interior e 
das Normas de Convivencia contidas nel que non sufran modificación, como 
elementos fundamentais e obxectivos da convivencia escolar, evitando a 
arbitrariedade e dando seguridade legal aos procesos de resolución de conflitos. 
 

3. Manter como eixe central das normas de convivencia a gradación das 
sancións en correspondencia coa reincidencia dos alumnos, de xeito que actúe 
como un elemento disuasorio e corrector de alumnos con tendencia a repetir 
condutas disruptivas. 

 

4. Fomentar o respecto á diversidade, sancionando taxativamente aquelas faltas 
de conduta que teñan relación coa discriminación por razóns de identidade de 
xénero, ou por motivos relixiosos, ideolóxicos ou de elección sexual. 

 

5. Manter a necesidade de sancionar as faltas leves con amoestacións que 
consten por escrito tanto en papel como na plataforma XADE, co cal poderán 
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acumularse a outras, coa finalidade de erradicar a sensación de impunidade de 
tales actos cando son obxecto de simples recriminacións verbais que se esgotan en 
si mesmas. 

 

6. Adoptar directamente e con carácter básico o protocolo xeral de prevención, 
detección e tratamento do acoso escolar e do ciberacoso, remitido coas instrucións 
de 17 de xuño de 2013.  

 

7. Seguir impulsando a proscrición do uso de obxectos prohibidos polas normas 
do instituto, en especial de móbiles durante o horario lectivo, apoiando a 
posibilidade legal do profesorado, na súa condición de autoridade pública, de 
requisar tales obxectos. 

 

8. Manter o sistema de control da puntualidade inxustificada a primeira hora, 
informando inmediatamente ás familias a través do Mensario e impedindo o acceso 
ás aulas, cando sexa alumnado de 2º ciclo da ESO e de bacharelato, coa finalidade 
de desanimar a aqueles alumnos que manifestan unha tendencia a atrasar de forma 
voluntaria a súa entrada ao instituto. 

 

9. Manter a medida de enviar mensaxes sms en caso de absentismo ás clases 
do luns pola tarde, coa finalidade de controlar o absentismo de alumnos que 
pretenden aproveitarse da ausencia de actividade de oficinas nese horario. 

 

10. Implantar o programa MEDESCO de prevención do acoso escolar e 
mediación entre iguais. 

 

 

 No ámbito da avaliación do alumnado: 

 

1. Manter coa máxima transparencia posible a información sobre o dereito do 
alumnado a unha avaliación obxectiva, achegando a lexislación e os procedementos 
a toda a comunidade educativa por variados medios (reunións de delegados, páxina 
web, etc), redactando calendarios específicos e elaborando documentos 
normalizados. 

 

2. Manter a publicación das programacións didácticas dos departamentos na 
páxina web do instituto como medio de mellorar a súa accesibilidade para alumnos 
e familias. 
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 No ámbito da orientación educativa: 

 

2. Manter a organización de reunións formais con alumnos e pais para informar 
da elección de itinerarios durante os procesos de reserva de prazas para 4º de 
ESO, 1º e 2º de bacharelato. Publicar os documentos elaborados na páxina web do 
instituto. 

 

3. Organizar e impulsar de xeito experimental un programa de resolución de 
conflictos entre iguais, nomeando a unha profesora coordinadora do mesmo 

 

4. Seguir impulsando o uso do Departamento de Orientación do instituto por 
parte das familias, en particular no que atinxe ás posibilidades de coñecer e acceder 
á oferta de Programas de Formación Profesional Básica para alumnos que non 
estean en condicións de obter o título de graduado en ESO. 

 

5. Impulsar a elaboración dos informes individualizados de avaliación a final de 
curso por parte de titores e equipos docentes 
 

 

 No ámbito da relación e información ás familias: 

 

1. Manter a realización das reunións iniciais de grupo dos titores coas familias.  

 

2. Insistir no papel central do profesorado titor tanto como mecanismo habitual 
de contacto das familias co instituto, como de mediación na resolución de conflitos 
entre alumnos ou entre profesores e alumnos. 

 

3. Manter o sistema de avisos inmediatos ás familias vía sms. Enviaranse avisos 
sobre puntualidade, ausencia, sancións e suspensos nas avaliacións. 

 

4. Velar pola seguridade chamando ás familias dos menores de idade dos niveis 
de ESO que, en caso de indisposición, só poderán abandonar o centro 
acompañados por un familiar. No caso do alumnado de Bacharealto menor de 
idade, só poderán abandonar o centro aqueles que así o sinalarán no sobre de 
matrícula e sempre despois de ter comunicado por escrito as familias a autorización 
asinada para poder facelo. 

 

5. Actualizar a páxina web do instituto e impulsalo seu uso a tódolos efectos, 
fundamentalmente como canle habitual para facer chegar a información ás 
familias.m achegar información ás familias. 
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6. Recoller unha documentación máis completa no XADE dos datos das familias 
dos alumnos do centro. 

7. Facilitar o uso das instalacións para as actividades da ANPA ademáis de 
manter unha relación fluída e constante co seu presidente e membros. 

 

 

 No ámbito da organización de grupos: 

 

1. Manter a asignación das titorías de forma preferente a un profesor/a que 
imparta clase no grupo completo. 

 

2. Seguir coidando a homoxeneidade entre grupos, repartindo os alumnos en 
función do seu rendemento académico previo, evitando a formación de grupos puros 
de alto ou baixo nivel e tamén o desequilibrio numérico. Da mesma maneira, 
intentarase, sempre que sexa posible, desagregar os agrupamentos específicos 
entre dous grupos de referencia.  

 

 

 No ámbito da xestión de instalacións e material: 

 

1. Manter, se a economía o permite, o servizo de mantemento informático. 

 

2. Intentar dotar ás aulas de informática con máis ordenadores e renovar o 
material informático obsoleto ou en mal estado. 
 

3. Solicitar a ampliación do horario cedido mediante convenio con Concello de 
Vigo para o uso do pavillón deportivo da rúa do Carmen a todas as clases de 
educación física. 

4. Continuar o control do aluguer de taquillas co fin de que non sexan usadas de 
maneira non autorizada. 

 

5. Fomentar o uso responsable do mobiliario e de todas as instalacións do 
centro. 

 

6. Perseguir o deterioro culpable das instalacións e material do centro esixindo a 
asunción do custo por parte das familias. Realizar accións de concienciación para 
evitar o vandalismo. 
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7. Conseguir un centro máis limpo concienciando durante os recreos da 
necesidade de colaborar para lograr o obxectivo. 
 

8. Continuar a limpeza do sótano do centro a dependencia anexa á biblioteca. 

 

9. . Sinalizar debidamente o vado da Rúa do Carmen para que os vehículos non 
aparquen impedindo o acceso ao instituto 

 

 No ámbito dos servizos complementarios (transporte) 

 

1. Conseguir unha mellor comunicación coas empresas de transporte co fin de 
optimizar este servizo complementario. 

 

2. Vixiar que se cumpra o bo uso do transporte escolar, evitando que ocupen 
prazas persoas que non estén autorizadas, facilitando carnets de cores segundo a 
ruta empregada e pedindo aos conductores que soliciten o carnet ao alumnado en 
cada viaxe. 

 

3. Aplicar o RRI ao autobús, de ser preciso, por tratarse dunha extensión do 
centro educativo. 

 

 No ámbito da xestión económica: 

1. Continuar coa elaboración dos orzamentos anuais co máximo rigor, detalle e 
transparencia posibles, como un mecanismo básico para asegurar unha correcta 
xestión económica do centro e explotar oportunidades de aforro. 

 

2. Insistir nos recursos en instancias xurídicas contra a taxa de entradas de 
vehículos esixida polo Concello de Vigo ata lograr unha resolución satisfactoria e 
axustada aos parámetros obxectivos do instituto. 

 

 No ámbito da organización de actividades complementarias e 
extraescolares: 

 

1. Seguir impulsando o alto nivel de realización de actividades complementarias 
e extraescolares por parte da vicedirección e do profesorado, como un dos feitos 
máis característicos e de maior prestixio do centro.  

 

2. Manter o acto de recoñecemento á promoción de 2º de bacharelato a final de 
curso. 
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3. Ofertar unha viaxe de Graduado en ESO para os alumnos de 4º curso. 
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