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1. LEXISLACIÓN 
 

Ley Orgánica 3/2020, de 29dediciembre,por la que semodifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

 

 Condicións para a obtención dos títulos de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria e de Bacharelato 

 Norma: Orden ECD/1941/2016,de 22 de decembro (BOE 23 decembro 2016) 

 Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 

ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación 

Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas 

disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de 

régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades 

de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria 

 Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre 

as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, 

a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 

 Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE)-Texto consolidado 

 Lei orgánica 4/2011, do 11 de marzo, complementaria da Lei de economía 

sustentable, pola que se modifican as leis orgánicas 5/2002, do 19 de xuño, das 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/rd_562-2017_titulos_eso-bach.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/rd_562-2017_titulos_eso-bach.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/orden_ecd-1941-2016_abau.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/boe-a-2016-11733_ampliacion-implantacion-lomce.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/boe-a-2016-11733_ampliacion-implantacion-lomce.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/boe-a-2016-11733_ampliacion-implantacion-lomce.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/rd_evaluciones_mecd_310-2016.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/rd_evaluciones_mecd_310-2016.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/rd_1058-2015_avaliacion_final_6o_ep.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/rd_1058-2015_avaliacion_final_6o_ep.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/rd_1058-2015_avaliacion_final_6o_ep.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8043
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8043
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8043
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8043
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8043
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738&lang=es
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738&lang=es
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738&lang=es
http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/12/pdfs/BOE-A-2011-4551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/12/pdfs/BOE-A-2011-4551.pdf
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cualificacións e da formación profesional, 2/2006, do 3 de maio, de educación, 

e 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial.  

 Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable.  

 Lei Orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación 

profesional-Texto consolidado.    

 Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación- Texto 

consolidado.   

 Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación 

xeral da formación profesional do sistema educativo.   

 Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato 

para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da formación 

profesional dual.   

 Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias 

profesionais adquiridas por experiencia laboral.   

 Real Decreto lexislativo 2/2015, polo que se aproba o texto refundido da lei do 

Estatuto dos traballadores. 

 Real decreto 1529/2012, polo que se desenvolve o contrato para a formación e 

a aprendizaxe, e se establecen as bases da formación profesional dual. 

 Real decreto de lei 8/2014, de aprobación de medidas urxentes para o 

crecemento, a competitividade e a eficiencia. 

 

  

AUTONÓMICA 

 Orde do 7 de agosto de 2018 pola que se amplía a relación de materias de libre 

configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de 

educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a 

súa oferta. 

 Orde do 3 de agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias de libre 

configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de 

educación secundaria obrigatoria, e se regula o seu currículo e a súa oferta 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/12/pdfs/BOE-A-2011-4551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/12/pdfs/BOE-A-2011-4551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-12018-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-12018-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12978-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12978-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/09/pdfs/BOE-A-2012-13846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/09/pdfs/BOE-A-2012-13846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/09/pdfs/BOE-A-2012-13846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/08/25/pdfs/BOE-A-2009-13781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/08/25/pdfs/BOE-A-2009-13781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11430.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2012/11/08/1529/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2012/11/08/1529/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7064.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180830/AnuncioG0164-170818-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180830/AnuncioG0164-170818-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180830/AnuncioG0164-170818-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180830/AnuncioG0164-170818-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170818/AnuncioG0164-080817-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170818/AnuncioG0164-080817-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170818/AnuncioG0164-080817-0005_gl.html
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 Resolución do 20 de xullo de 2017 pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato nos centros docentes (próxima publicación no DOGA) 

 Instrucións para a adopción das medidas necesarias para a aplicación do 

disposto no Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño, polo que se regulan as 

condicións para a obtención do título de Graduado en ESO e modelo de 

Consello Orientador da ESO 

 Instrucións no curso académico 2016/2017 para a implantación do currículo da 

ESO e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia 

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

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións 

para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 ORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de 

libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas 

de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e 

a súa oferta. 

 CORRECCIÓN de erros. Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a 

avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do 

alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Aclaracións relativas a diversos aspectos do bacharelato derivados do réxime 

transitorio da implantación da LOMCE para o curso 2016/2017 

 Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións 

no curso académico 2015-2016 para a implantación do currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_instrucciones_eso_bach_2017_galego.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_instrucciones_eso_bach_2017_galego.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_instrucciones_eso_bach_2017_galego.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_instrucciones_eso_bach_2017_galego.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_definitiva_.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_definitiva_.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_definitiva_.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_definitiva_.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_curso_2016-2017_eso-bach.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_curso_2016-2017_eso-bach.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_curso_2016-2017_eso-bach.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20160801_resolucion_instruccions_curso_16-17.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20160801_resolucion_instruccions_curso_16-17.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20160801_resolucion_instruccions_curso_16-17.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20160801_resolucion_instruccions_curso_16-17.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20160801_resolucion_instruccions_curso_16-17.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/materias_lca_2016.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/materias_lca_2016.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/materias_lca_2016.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/materias_lca_2016.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/correccion_de_erros.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/correccion_de_erros.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/correccion_de_erros.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/orde_avaliacion_primaria_0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/orde_avaliacion_primaria_0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/aclaracions_bacharelato_20160926.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/aclaracions_bacharelato_20160926.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150729/AnuncioG0164-240715-0003_gl.html
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 Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de 

libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas 

de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo 

e a súa oferta 

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia 

 Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos 

da formación profesional básica das  ensinanzas de formación profesional do 

sistema educativo en Galicia e se establecen vinte e un currículos de títulos 

profesionais básicos 

 Resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento 

dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 

2020-2021.    

 Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas 

excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do 

sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial. 

 Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula a avaliación e a acreditación 

académica do alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional 

inicial. 

 Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da 

formación profesional do sistema educativo de Galicia.    

 Orde do 24 de maio de 2005 pola que se regula o desenvolvemento de estadías 

formativas en empresas ou institucións situadas fóra do Estado español 

destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas non universitarias en centros 

autorizados da Comunidade Autónoma de Galicia, así como o 

desenvolvemento de estadías de formación práctica en empresas ou 

institucións situadas en Galicia, destinadas ao alumnado procedente doutros 

Estados.     

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/00_decreto_completo.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/00_decreto_completo.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_gl.pdf
http://www.edu.xunta.es/fp/fp-basica-aspectos-especificos-curriculos-titulos-profesionais-basicos
http://www.edu.xunta.es/fp/fp-basica-aspectos-especificos-curriculos-titulos-profesionais-basicos
http://www.edu.xunta.es/fp/fp-basica-aspectos-especificos-curriculos-titulos-profesionais-basicos
http://www.edu.xunta.es/fp/fp-basica-aspectos-especificos-curriculos-titulos-profesionais-basicos
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200817/AnuncioG0534-040820-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200817/AnuncioG0534-040820-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200817/AnuncioG0534-040820-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200817/AnuncioG0534-040820-0001_gl.pdf
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8674
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8674
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8674
http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8674
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3F1-120711-4341_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3F1-120711-4341_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3F1-120711-4341_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100712/Anuncio26F6E_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100712/Anuncio26F6E_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2005/20050613/Anuncio15F1A_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2005/20050613/Anuncio15F1A_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2005/20050613/Anuncio15F1A_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2005/20050613/Anuncio15F1A_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2005/20050613/Anuncio15F1A_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2005/20050613/Anuncio15F1A_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2005/20050613/Anuncio15F1A_gl.pdf
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 Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de 

formación en centros de traballo da formación profesional inicial, para o 

alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de 

Galicia.     

 Corrección de erros da Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o 

módulo profesional de formación en centros de traballo.  

 Orde ESS/41/2015 pola que se modifica a orde ESS/2518/2013 pola que se 

regulan os aspectos formativos do contrato para a formación e a aprendizaxe.  

 ORDE do 14 de xuño de 2019 pola que se actualiza a oferta modular polo 

réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a 

distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación 

profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o 

curso académico 2019/20. 

  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070308/Anuncio84EE_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070308/Anuncio84EE_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070308/Anuncio84EE_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070308/Anuncio84EE_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070309/Anuncio86AE_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070309/Anuncio86AE_gl.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-599.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-599.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190621/AnuncioG0534-140619-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190621/AnuncioG0534-140619-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190621/AnuncioG0534-140619-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190621/AnuncioG0534-140619-0003_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190621/AnuncioG0534-140619-0003_gl.pdf
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2. INTRODUCIÓN. 
 

 

 

 

O IES A Sardiñeira é un centro de titularidade pública situado na cidade de A Coruña. 

Situado na súa orixe no bordo da periferia urbana, na actualidade, o centro quedou situado 

nunha ampla zona de expansión e moi ben comunicada, que vai transformándose 

rapidamente e na que converxen ambientes socioculturais e económicos de nivel medio. 

 

Desde o punto de vista educativo, o barrio presenta unha dotación máis que suficiente de 

centros públicos de Secundaria e primaria. Nel sitúanse os I.E.S. Urbano Lugrís, o colexio 

Xosé Cornide, o CEIP Rosalía de Castro ou o CEIP Sagrada Familia. 

 

Todas estas circunstancias socio-económicas e educativas, unidas ás da súa oferta 

educativa, fan que o noso centro teña unha heteroxeneidade moi acentuada no seu 

alumnado. 

 

A procedencia do alumnado do A Sardiñeira variou moito ao longo dos anos, non só o 

dos Ciclos Formativos e Adultos que, obviamente procede de lugares moi dispares, senón 

tamén o de ESO e Bacharelato. Fomos evolucionando desde un centro que 
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fundamentalmente daba acollida a un alumnado da zona lindeira , a ser un centro cunha 

adscrición bastante ampla. 

O noso centro escolar abrangue alumnado de diferentes nacionalidades, razas, etnias e 

linguas. É un centro rico na súa diversidade, que  pretende ser un lugar para a aprendizaxe 

e a convivencia, onde toda a comunidade escolar atope un espazo de referencia para 

expresar libremente as súas crenzas, pensamentos e culturas, respectando ó resto de 

membros da comunidade. 

 

O noso centro inicia  a súa historia no ano 1985. O instituto nace para facer fronte á unha 

poboación en expansión, á saída, naquel momento, da cidade de A Coruña.  

 

Podemos dicir que o nacemento do Instituto nº 1, naceu nos barracóns de Riazor e que se 

trasladou aos terreos nos que está agora en 1985. O instituto, situado no barrio de Os 

Mallos,  está nunha zona na que no século pasado había unha conserveira de sardiñas. 

Esta circunstancia deu nome á zona: A Sardiñeira.  En anos posteriores, cada zona foi 

dando nome aos institutos construídos nela, polo que o noso centro conservou o nome de 

A Sardiñeira.  

 

Dende ese ano, no que aínda existían BUP e COU, mudaron substancialmente as 

circunstancias. Coa implantación da ESO e o Bacharelato a situación do centro 

evolucionou, acollendo a alumnado máis novo, de 1º e 2º ESO, que anteriormente 

estudiaba nos colexios de primaria. O edificio rosa era, antigamente o colexio Xosé 

Cornide. Posteriormente, o colexio mudou a un edificio novo, aledaño ó centro. O edificio 

gris acolle na actualidade a ESO e Bacharelato e o edificio rosa acolle os Ciclos 

Formativos. 
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Edificio de ESO e Bacharelato. 

 

Edificio de ciclos formativos. 

 

O proxecto educativo que estamos a presentar é dunha importancia relevante por ser a 

senda que marcará os pasos do alumnado  durante a súa adolescencia.  

 

O profesorado, alumnado e familias temos un obxectivo común que é acadar o éxito 

académico e persoal dos nosos nenos e nenas, aproveitando as oportunidades que nos 

brinda unha educación baseada na liberdade e no respecto mutuo. Igualmente buscamos 

o éxito profesional do noso alumnado de ciclos formativos. 
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Durante estes anos os alumnos aprenderán contidos, valores, actitudes e normas que se 

converterán en ferramentas futuras para levar unha vida de calidade e dignidade. 

Entendemos a educación como un medio para mellorar a sociedade, formando a persoas 

con capacidade, espírito crítico e valores, persoas que sexan quen de participar nunha 

sociedade democrática, xusta e igualitaria.  

 

Este proxecto educativo, recolle as necesidades, valores e obxectivos da nosa comunidade 

educativa. Será un marco que recolla o respecto ás maiorías e minorías, que non limite a 

liberdade de expresión, que non discrimine e que impulse a creatividade e as posibilidades 

do noso alumnado. 

 

Apostamos pola calidade humana e educativa, a formación continua, o respecto e atención 

a diversidade, a convivencia e o fomento dos valores democráticos.  

 

O PE é, por tanto, un documento programático que define a identidade do centro, recolle 

os valores e establece os obxectivos e prioridades en coherencia co contexto económico 

e cos principios e obxectivos que recolle a Lei. Concretarase cada ano na PXA. 

 

O traballo coordinado e coherente de todos garantirá o éxito deste proxecto.  A calidade 

educativa só se alcanza se somos capaces de conseguir o máximo desenvolvemento das 

capacidades de todos nun contexto non excluínte, que contemple a diversidade e a 

singularidade.  
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3. SITUACIÓN DO CONTEXTO. 
 

3.1 Datos de identificación do centro. 

Código do centro:15027770 

Nome do centro: IES A Sardiñeira 

Titularidade: Somos un centro de titularidade pública dependente da Consellería de 

Educación e Ordenación universitaria da Xunta de Galicia. 

Domicilio e teléfono: Avenida da Sardiñeira, 41. CP 15008 A Coruña 

E-mail:  ies.sardineira@edu.xunta.gal 

Etapas educativas e unidades: ESO, Bacharelato, 1º e 2º, Ciclos formativos, de grao 

medio e superior, da familia química, e FP Básica (no CIFP de Someso). 

 Número de profesores/as: o claustro está formado no curso 20-21 por 64 

profesores e profesoras. 

 Persoal non docente: confórmano 10 membros entre conserxes, administrativos e 

persoal de limpeza. 

 Número de alumnos/as: Ao redor dos 300 en ESO e 65 en Bacharelato. En 

formación profesional, hai 37 en grao medio, en grao superior hai 80 en réxime 

ordinario e 66 no réxime de adultos. 

 

3.2 Contorna, recursos e características do alumnado. 

Para coñecer o contexto social e familiar do noso alumnado, elaboramos unhas enquisas 

que amósannos os datos que se presentan a continuación. Os resultados, en gráficos, están 

elaborados a partir de 315 enquisas, realizadas, de forma anónima, durante os meses de 

outubro e novembro polas familias do centro. 
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1. Lingua materna na casa: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nivel de estudos do pai ou titor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nivel de estudos da nai ou titora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

17%

82%

1%

GALEGO CASTELÁN OUTRA

36%

34%

30%

BAIXO MEDIO ALTO

29%

39%

32%

BAIXO MEDIO ALTO
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4. Importancia que lle concede ás actividades complementarias e extraescolares do 

centro (viaxes, teatro, saídas culturais, museos, obradoiros, plans e proxectos de 

innovación educativa…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Grao de implicación e participación na educación dos seus fillos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Apoio en tarefas escolares dos seus fillos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

16%

48%

36%

POUCA BASTANTE MOITA

9%

33%
58%

NADA-POUCO BASTANTE MOITO

29%

47%

24%

NADA- POUCO BASTANTE MOITO
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7. Importancia que as familias dan á formación dos seus fillos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Posibilidade de ofertarlle aos seus fillos/as actividades culturais (viaxar, ir a 

museos, ao teatro, actividades extraescolares…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Valoración do estudo de diferentes linguas. 

 

 

 

 

 

 

 

4%
17%

79%

NADA- POUCO BASTANTE MOITO

23%

50%

27%

NADA- POUCAS VECES FRECUENTEMENTE MOITAS VECES

4%

44%52%

NADA- POUCO IMPORTANTE BASTANTE IMPORTANTE MOI IMPORTANTE
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10. Os seus fillos/as necesitan pasantías ou clases particulares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Os seus fillos/as asisten a algún tipo de ensinanza regulada (EOI, Conservatorio 

de música, danza…)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. O seu fillo/a practica algún deporte fóra do centro? 

 

 

 

 

 

 

 

36%

64%

SI NON

11%

89%

SI NON

43%

57%

SI NON
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O noso alumnado vive, maioritariamente,  nos barrios próximos ao centro, que son barrios 

de traballadores e dun nivel socioeconómico medio. A cidade na que vivimos permite ao 

noso alumnado ter a súa disposición numerosos recursos culturais, preto da casa, xa que 

non hai grandes distancias. Na Coruña gozamos dun patrimonio cultural importante, 

patrimonio da Humanidade, coma a Torre de Hércules,  museos, bibliotecas, centros 

culturais, universidades, teatros, cines, aeroporto, ... e , en definitiva, unha oferta cultural 

interesante e diversa. 

 

 No centro, afortunadamente, o profesorado está moi implicado con achegar ao noso 

alumnado a esa oferta educativa, non só no centro urbano, senón tamén en toda a 

comunidade. Temos alumnado cun alto grao de motivación e preparación, que require 

unha resposta educativa de alta calidade.  

 

No centro educativo, as seccións bilingües, o bacharelato, polas súas características 

intrínsecas de ensino non obrigado, e os diversos proxectos de innovación educativa dan 

resposta a esta situación. O noso instituto é centro preparador dos exames do Ministerio 

de Educación francés, DELF, nos niveis A2, B1 e B2. 

 

Do mesmo xeito, consideramos que é imprescindible, ofrecer ao noso alumnado con máis 

carencias económicas, educativas ou sociais, oportunidades de achegarse á cultura, para 

completar a súa formación. 

 

Por outra banda existe un plan de atención á diversidade para o alumnado que o necesita. 

Nos programas de PMAR o alumnado precisa dunha atención máis personalizada e o 

profesorado adáptase, a  ritmos de traballo diferentes, valorando o esforzo individual e 

diario.  

 

O alumnado de Ensino Secundario Obrigatorio ten unha idade media entre os 12 e os 16 

anos e na súa maioría procede da cidade ou a súa contorna, pero tamén temos alumnado 

de países de Latinoamérica, África e Asia, que comeza o seu itinerario educativo en 

Galicia, no noso centro. O nivel académico deste alumnado é dispar.  
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No centro, o equipo docente, fai unha valoración académica inicial antes de integrar ao 

alumnado de forma definitiva no curso e grupo que se considera máis axeitado. 

 

O profesorado de ciclos formativos afronta retos considerables cada curso académico.  

Debe adaptarse ás dificultades que atopa frecuentemente nas aulas: alumnado que deixou 

o sistema educativo fai tempo, diferencias importantes  de idades e madureza, alumnado 

que non cursou materias relacionadas ca área de química,... 

 

O alumnado de ciclos formativos ten procedencia moi variada. 

A ciclo medio, o alumnado pode acceder dende a ESO, por proba de acceso, doutros 

ciclos de grao medio ou ben dende FP Básica de calquera especialidade. Este alumnado, 

despois, pode realizar o bacharelato ou acceder a un ciclo superior (ten reserva do 20% 

das prazas ofertadas). 

 

A ciclo superior pódese acceder dende bacharelato, por proba de acceso ou ciclo medio. 

Case a totalidade do alumnado é maior de idade. As características deste dependen moito 

da modalidade ou réxime no que se matricule. Así,  en modular o alumnado pode vir ás 

clases despois da súa xornada laboral e no ciclo de Dual, o alumnado presenta un perfil 

profesional máis adaptado á empresa. Non é estraño que teñan unha carreira, e fagan o 

ciclo. Nembargantes, dáse tamén o caso inverso: acceden á universidade unha vez 

rematado o ciclo ou ben realizan outro ciclo formativo de grao superior. 

 

Para o alumnado do ciclo superior de Química Industrial, ofértase dende hai dous cursos 

unha sección bilingüe no módulo de Formulación e preparación de mesturas. O alumnado 

de ciclos formativos, tanto de grao medio como de superior, ten opción de realizar o 

módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT, son as prácticas en empresa), tanto 

na Comunidade Autónoma como en Europa, a través do programa Erasmus+.  

A través de dito programa tamén poden realizar cunha beca, prácticas nalgúns países 

europeos, unha vez titulados. 
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3.3 Instalacións 

Na actualidade o centro conta con dous edificios: un edifico (gris) para ESO e 

Bacharelato, e un edificio (rosa) para Ciclos Formativos da rama Química. O noso 

alumnado  é, nestes momentos, de case 600 estudantes. 

O instituto  ten como centros adscritos aos colexios Rosalía de Castro, José Cornide 

Saavedra, Wenscelao Fernández Flórez, e Karbo. 

 

O centro conta cunha zona axardinada que rodea na súa totalidade ao edificio gris onde 

se imparte a ESO e o Bacharelato e que conta con exemplares de todas as árbores 

autóctonas de Galicia agás o olmo, con problemas no seu enraizado. Dispoñemos de zonas 

cubertas, con diversos bancos de pedra e mesas para practicar o tenis de mesa. 

No edificio rosa hai dúas zonas cubertas para os recreos do alumnado e tamén outra parte 

de xardín con numerosas árbores. 
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O IES A Sardiñeira é un centro dotado das seguintes instalacións: 

 

Edificio de secundaria e bacharelato. 

 

O edificio gris consta de  sótano, planta baixa e dúas plantas superiores. 

 

Entrada edificio ESO e Bacharelato 

 

 No sótano hai: un almacén, caldeiras, cuartos de electricidade, etc. 

 Na planta baixa esta a biblioteca, a sala de profesores, despachos de 

Dirección, Xefatura e Vicedirección, sala de xuntas, unha sala de titorías, 

a  cafetaría, a conserxería (antiga vivenda do conserxe ), a clase de Música, 

sete clases, un departamento, unha sala polivalente, tres aseos e un cuarto 

de limpeza. 

 

 Cafetaría. 
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Biblioteca. 

 

 

 

 

Aula tipo ESO - Bacharelato 

 

 Na primeira planta:  Laboratorios, seis departamentos, a Aula COVID, 

aula de usos múltiples, seis aulas, unha  aula de plástica, despacho de 

Orientación, aula de PT (Pedagoxía Terapéutica), dúas aulas de 

informática (unha con almacén de informática), catro aseos e  cuarto de 

limpeza. 
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Laboratorio ESO – BAC 

 

 

 

 

 

Aula de informática. 
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Sala de informática 

 

 

 

 

Aula de plástica 

 

 Na segunda planta: oito aulas, unha  aula de usos múltiples, unha aula de 

plástica, dous departamentos, dous aseos e un cuarto de limpeza. 
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          Departamentos 

Edificio de Ciclos Formativos. 

Este edificio ten tres plantas: planta baixa, primeira, segunda plantas e almacén. 

 

 

Exterior do edificio rosa. 

 

 Na planta baixa: conserxería do edificio, oficina de secretaría para os dous 

edificios, despacho do Xefe de estudos de nocturno despacho de 
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 Secretaria, sala de profesores de ciclos, dous laboratorios, un taller de 

tecnoloxía, un cuarto de limpeza máis almacén de limpeza, dous aseos, un 

arquivador e  un cuarto de lavadora. 

 

 

Laboratorio 

 

 

 Primeira planta: unha  aula COVID, tres aulas, unha  aula de informática, 

un taller de autómatas, cinco laboratorios, catro aseos e dous  espazos de 

limpeza. 
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Laboratorios de ciclos formativos. 
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Laboratorios 

 

 

 Segunda planta: catro aseos, un cuarto de limpeza, seis aulas, unha  aula 

de informática e catro laboratorios. 
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Aula tipo ciclos 

 

 

Sala de informática 
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Laboratorio de microbioloxía 

 

 Terceira planta: un  almacén de produtos químicos, un almacén, unha 

aula, un espazo de usos múltiples e dous aseos. 
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Ao redor dos dous edificios, contamos con: 

 Un pavillón polideportivo, dúas pistas polideportivas descubertas e unha pequena 

pista cuberta con bancadas (zona do edificio de Ciclos). 

 Un ximnasio e dúas pistas polideportivas descubertas (zona do edificio de ESO-

BAC). 

 

 

Pistas deportivas.  
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4. SINAIS DE IDENTIDADE. 
 

Ideoloxía: o centro ten un carácter público, laico, e de neutralidade ideolóxica. 

Respectamos os principios e normas recollidos na lexislación vixente e os principios 

contemplados no marco da Constitución española, renunciando a calquera tipo de 

sectarismo, propaganda ideolóxica ou política e adoutrinamentos.   

 

Lingua: respectando a lexislación vixente, recoñecemos o dereito dos membros da 

comunidade a utilizar calquera das linguas oficiais da comunidade. A maioría  do noso 

alumnado ten como lingua materna e familiar o castelán ou español. Unha alta porcentaxe 

do noso alumnado é de procedencia estranxeira. Un 1% do alumnado fala na casa unha 

lingua diferente as linguas oficiais. (Ver Proxecto lingüístico do centro) 

 

Goberno: o centro está gobernado polo Equipo directivo e o Consello escolar, sen 

prexuízo de entender que a xestión debe ser democrática e participativa, segundo recolle 

a lexislación vixente. O Equipo directivo, como representante da comunidade educativa, 

velará polo diálogo e o consenso, a participación e a información a todos os membros da 

comunidade, sen prexuízo de exercer as funcións que a lexislación lle outorga.  

  

Lexislación: como centro de titularidade pública, rexémonos pola lexislación vixente na 

Comunidade autónoma de Galicia.   

 

Carácter urbano. O centro está situado na cidade de A Coruña. A maioría do noso 

alumnado vive na cidade ou concellos da contorna. Hai unha grande diversidade cultural 

e lingüística, que é unha das riquezas no noso centro. O alumnado ten na contorna unha 

oferta cultural variada e importante, así coma conectividade e acceso a recursos culturais 

(bibliotecas, museos, centros cívicos, asociacións,...) 

 

Calidade na educación: é unha prioridade para nós a calidade de educación na 

ensinanza, independentemente dos recursos persoais e económicos dos alumnos. Por isto, 

dende o equipo directivo impulsamos a participación do centro nas Seccións bilingües, 
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programas de auxiliares de conversa, contratos programa, Plans proxecta, Coruña Educa, 

Erasmus +, clubes de letras e de lectura e outros programas ou actividades de innovación 

educativa. 

 

Igualdade: todos os alumnos e alumnas, sen distinción de razas, etnias, culturas, lingua 

crenza ou procedencia son iguais e teñen os mesmos dereitos e os mesmos deberes. Non 

se tolera ningún acto de discriminación nin violencia física ou verbal no centro. É unha 

prioridade no noso centro o fomento da igualdade. 

 

Participación na vida académica: fomentamos a implicación de toda a comunidade 

educativa na vida escolar e a participación dos distintos membros no goberno democrático 

do centro escolar a través dos canles establecidos.   

 

Respecto  e recoñecemento da labor do profesorado: os recursos humanos dos que 

dispón un centro son de mais importancia que os recursos materiais, aínda que estes sexan 

tamén imprescindibles. Os Departamentos didácticos están compostos por profesionais 

da educación que merecen o respecto e recoñecemento da comunidade educativa posto 

que traballan durante todo o ano para ofrecer unha educación de calidade, traballando 

para o alumnado, en moitas ocasións, alén das súas funcións obrigatorias. Neste senso, o 

presente PE establece mecanismos de coordinación e comunicación entre os diferentes 

membros da comunidade e o regulamento necesario para corrixir eventuais condutas 

disruptivas no centro.  

 

Atención á diversidade: neste centro concedemos especial importancia ós alumnos e 

alumnas con necesidades específicas de apoio educativo por ter, historicamente, unha 

grande porcentaxe de alumnado que require medidas de atención ordinarias ou 

extraordinarias (reforzos, desdobres, programas para a mellora do rendemento, 

adaptacións curriculares, etc.). 

 

Faremos especial fincapé na identificación e valoración das necesidades do alumnado así 

como da posta en marcha de actuacións e medidas para a atención á diversidade.  
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Atención ás minorías e liberdade no respecto: no noso centro existen nenos e nenas de 

diferentes razas, etnias, crenzas e culturas, polo que a diversidade é a normalidade no 

centro e así queremos que siga sendo 

 

Valores: fomentamos os valores de responsabilidade, compañeirismo, xustiza, 

convivencia, solidariedade e respecto. O clima do centro na actualidade é un clima de 

respecto cara ó profesorado e entre o alumnado. Como en todos os centros onde conviven 

centos de persoas poden xurdir pequenos conflitos ou malentendidos que resólvense de 

forma pacífica. A porcentaxe de partes de incidencias é moi pequeno e diminúe segundo 

o alumnado sube de curso, sendo anecdóticos nos últimos cursos.  

 

Dinamización cultural: a dinamización cultural no concello é moi importante, pero o 

noso alumnado non ten fácil acceso, xa sexa por cuestións económicas, culturais ou de 

hábitos. Dende o centro intentamos dinamizar e propor actividades que acheguen ao noso 

alumnado á cultura, ás linguas estranxeiras, as ciencias, ao patrimonio galego,... 

Principios Educativos. 

Entendemos o respecto como primeiro principio incuestionable e esixible entre todas as 

persoas que formamos esta Comunidade Educativa. 

 

Potenciamos unha formación integral, total e harmónica, produto da educación e dunha 

instrución de calidade acorde con as expectativas dos nosos alumnos.  

 

Concibimos a aprendizaxe como un proceso no que o alumno é o suxeito activo e o 

profesor asume o papel de mediador e motivador.  

 

Potenciamos os valores de respecto, tolerancia e compañeirismo, entendidos como 

necesarios para conseguir a solidariedade, a xenerosidade e a axuda mutua que debe 

presidir a relación entre todos os membros da comunidade educativa. 
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5. OBXECTIVOS DO CENTRO 
 

Son obxectivos principais do centro: 

 Aumento do número de titulacións na ESO, no Bacharelato e nos ciclos 

formativos. 

 A implementación da implicación, participación e corresponsabilidade das 

familias e dos ensinos de adultos á vida do centro. 

 A mellora da coordinación docente nun contexto cooperativo e de boas prácticas. 

 A consolidación dos ensinos de Formación Profesional como referentes na 

localidade. 

 A consolidación do centro como referente de centro aberto, respectuoso e diverso. 

 

Ademais, son obxectivos fundamentais do noso centro: 

 Fomentar a participación de todos os compoñentes da comunidade educativa. 

 Fomentar a colaboración con outros centros docentes rexionais, nacionais e 

internacionais e coas organizacións sociais, culturais, laborais, etc. do entorno do 

centro.  

 Manter un clima de convivencia favorable e resolver os incidentes, se é o caso, de 

forma dialógante e pacífica. 

 Motivar ao noso alumnado e crear un clima positivo fronte ao estudio. 

 Xestionar de xeito racional todos os medios humanos e materiais do centro. 

Optimizar a distribución dos recursos económicos. 

 Organizar os espazos e servicios atendendo as necesidades  do noso alumnado e 

profesorado e permitindo a utilización das instalacións, cando sexa preciso, a 

outros membros do entorno social do centro.  

 Adecuar as instalacións e accesos ó centro as necesidades dos alumnos con 

deficiencias físicas.  

 Tomar aquelas medidas axeitadas para que o Proxecto Educativo do noso centro 

docente sexa coñecido polos compoñentes da comunidade educativa e poida ser 

consultado. 

 Promover e facilitar a actualización didáctica do profesorado a fin de mellorar a 

súa práctica docente. 
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 Proporcionar ó profesorado os medios e condicións que lle permitan conseguir un 

ensino de calidade e atender ao alumnado nas súas necesidades, principalmente 

no referente ás TICs, TACs y TEPs, dentro das nosas posibilidades. 

 Conseguir que o profesorado propoña, planifique e asuma a realización de 

actividades complementarias e extraescolares así como que participe nas 

actividades programadas polo Departamento de Actividades Complementarias e 

Extraescolares.  

 Facilitar a participación do profesorado na Comisión de Coordinación Pedagóxica 

a través dos Xefes de Departamento quen trasladarán as súas propostas e 

inquedanzas.  

 Promover a colaboración activa do profesorado co Departamento de Orientación 

coñecendo o cumprimento do Plan de Acción Titorial e o de Orientación 

Académica e Profesional.  

 Favorecer todas aquelas iniciativas de colaboración entre os distintos 

departamentos, o tratamento interdisciplinar de actividades a realizar cos alumnos 

e de forma especial nos temas transversais do currículo. 

 Fomentar a participación dos alumnos na vida do centro como impulsores da súa 

propia formación.  

 Conseguir un clima de responsabilidade e respecto que fomente a convivencia. 

 Dar a coñecer ao alumnado, a principio do curso, aquela información que precise 

para a súa integración no centro e de forma especial os obxectivos, contidos e 

criterios de avaliación así como dos mínimos esixibles para obter unha valoración 

positiva nas áreas ou materias que curse.  

 Ter en conta a diversidade de motivacións, capacidades e interese do alumnado 

nas programacións das distintas áreas ou materias así como nas actividades de 

aula e nas actividades complementarias e extraescolares.  

 Potenciar as habilidades sociais no noso alumnado. 

 Manter unha fluída relación coas familias, como colaboradores que son do 

proceso educativo, e informarlles de forma periódica da marcha do proceso 

educativo do seu fillo. Para elo favoreceranse os contactos dos profesores coas 

familias co fin de procurar resolver as dificultades dos seus fillos, presencial ou 

telematicamente, segundo a situación. 
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 Conseguir a colaboración do persoal non docente co profesorado no control de 

instalacións, medios e servicios.  

 Valorar adecuadamente os esforzos do persoal de administración e servizos 

tendentes á mellora no funcionamento do centro docente. 

 Inserir a acción educativa dentro do contexto sociocultural do alumno e incorporar 

nas programacións didácticas obxectivos e contidos relacionados co seu entorno. 

 Capacitar aos alumnos no coñecemento e utilización de técnicas de traballo para 

que de forma progresiva sexan capaces de aprender de forma máis autónoma.  

 Canalizar as actitudes dos alumnos para que se desenrolen nun clima de 

convivencia democrático, baseado na tolerancia e no respecto mutuo.  

 Identificar as dificultades de aprendizaxe e adoptar as medidas oportunas, 

coordinadas co Departamento de Orientación, tomándose iniciativas que faciliten 

a integración dos alumnos.  

 Fomentar o aproveitamento das horas de titoría informando aos alumnos de 

cuestións de interese, realizando actividades de orientación e asesoramento 

académico e profesional.  

 Fomentar e impulsar actividades complementarias e extraescolares de calidade, 

así como os Plans, programas e proxectos de innovación educativa que 

complementen a formación do noso alumnado, dándolle a posibilidade de realizar 

actividades ou coñecer lugares de difícil acceso para a maioría. 

 Realizar un control periódico e sistemático das faltas de asistencia dos alumnos 

informando ás familias. 

 Favorecer os hábitos de lectura e o funcionamento da biblioteca promovendo a 

participación dos compoñentes da comunidade educativa.  

 Fomentar o uso das novas tecnoloxías na educación como apoio nos procesos de 

ensino - aprendizaxe.  

 Espertar unha actitude crítica ante as fontes de información con especial 

importancia no poder persuasivo das mensaxes que incitan ao consumo, 

fomentando do mesmo modo un uso racional dos medios audiovisuais.  

 Facilitar a utilización dos medios e recursos que posúe o centro docente aos 

compoñentes da comunidade educativa para mellorar os resultados académicos 

dos alumnos. 
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 Orientar, coa supervisión do Departamento de Orientación, ao profesorado na 

detección das necesidades educativas dos alumnos, os problemas de aprendizaxe 

e as solucións apropiadas en cada caso.  

 Fomentar o gusto pola lectura, as linguas e as ciencias, así como a creatividade do 

noso alumnado. 

 Fomentar o deporte e hábitos de vida saudables e loitar contra formas de lecer non 

saudables: bebida (alcol), tabaco… 

 Facer fincapé na importancia de coñecer e protexer a lingua propia e as linguas 

dos demais, en xeral, así como todas as culturas, co obxectivo de enriquecer a 

nosa realidade. 

 Favorecer o desenrolo integral do alumnado con actividades complementarias e 

extraescolares: conferencias, obradoiros, charlas, saídas, teatro,... 

 Promover a utilización de todas as medidas de atención á diversidade posibles, 

facilitando a realización de apoios, reforzos e a realización de tantas adaptacións 

curriculares como sexan necesarias.  

 Conseguir que a avaliación do alumnado, do profesorado e do centro docente sexa 

un verdadeiro análise do proceso educativo, destacando os progresos e aquelas 

dificultades que aínda podan observarse, e establecendo estratexias de mellora. 

 Buscar de forma continuada unha metodoloxía axeitada, favorecendo aqueles 

tipos de agrupamentos que melloren a aprendizaxe e utilizando aquelas técnicas 

de traballo máis axeitadas que esperten o interese do alumno.  

 Conseguir a eliminación de todo tipo de discriminación en todas as actividades 

realizadas no centro e dentro das aulas, favorecendo a plena igualdade e 

desbotando actividades con estereotipos que discriminen a algún dos sexos. 

 Potenciar o traballo en grupo do alumnado como medio de adquisición de 

coñecementos, incrementando a intercomunicación e solución de conflitos.  

 Fomentar os foros de participación e debate, así como as actividades 

interdepartamentais ca finalidade de crear un clima de cooperación e colaboración 

no centro que sexa exemplo para o alumnado. 

 Revisar e actualizar o proxecto educativo. 
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6. ORGANIZACIÓN DO CENTRO 
 

6.1 Horarios 

 

Secundaria e bacharelato. 

As sesións de clase duran 50 minutos. 

 

Hora de entrada: 8.45h 

Hora de saída: 14:25h 

Recreos: 10:25h-10:45h 

                           12:25h-12:45h 

Martes tarde: 16:30h-18:10h 

 

Ciclos formativos 

As sesións de clase duran 50 minutos. 

 

 Ordinario: 

Hora de entrada: 8.45h 

Hora de saída: 14:15h 

Recreo: 11:15h-11:45h 

Horario das tardes: 16:30h-19:00h (cada grupo de ciclos formativos ten que asistir 

ao centro dúas tardes) 

 

 Adultos: 

O horario de adultos é de tarde dende as 16:30 h ata 21:30 h, sesións de 50 min e 

sen recreo. Cada alumno e alumna asiste a os módulos nos que está matriculado/a. 

 

 Ver adaptación do horario pola situación COVID (curso 2020-2021) 

  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/system/files/u2/archivos/curso2020_21/directiva/Protocolo%20de%20adaptaci%C3%B3n%20COVID.pdf
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6.2 Organigrama 

 

EQUIPO DIRECTIVO: 

Director: Emilio Ferreiro Romar 

Xefe de estudos de diurno: José Manuel Rodríguez Moure 

Xefe de estudos de nocturno: Mariano Pazos Afonso 

Vicedirectora: Begoña de Blas Fernández 

Secretaria: Aurelia E. Rivero González 

 

ÓRGANOS COLEXIADOS DE GOBERNO E DE COORDINACIÓN DOCENTE: 

 

Consello escolar. 

 

Claustro de profesores. 

No curso 20-21, está formado por un total de 64 profesores, dos cales 40 forman o equipo 

para ESO e Bacharelato (Humanidades e Ciencias), 24 para o ensino de Formación 

Profesional, no que destacamos que 20 profesores imparten Ciclo Medio e Superior de 

réxime ordinario no propio centro (Ciclo Medio de Operacións de Laboratorio e Ciclos 

Superiores de Química Industrial, e Laboratorio de Análise e Control de Calidade); en 

réxime de adultos coinciden os mesmos ciclos de grao superior, sendo o CS Laboratorio 

de Análise e Control de Calidade oferta modular e o de CS de Química Industrial de FP 

Dual, na que o alumnado está formándose tanto no instituto como na Empresa (REPSOL). 

Catro profesores desenrolan o seu labor no CIFP de Someso na Formación Profesional 

Básica (Automoción, Fabricación e Montaxe de Vehículos, e Edificación e Mantemento 

de Edificios). 

Estes datos concretaranse cada curso na PXA. 
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OUTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

Comisión de coordinación pedagóxica. 

 

Departamentos de coordinación didáctica.     

 Bioloxía e Xeoloxía 

 Economía 

 Educación Física 

 Filosofía 

 Francés 

 Física e Química 

 Inglés 

 Latín e Grego 

 Lingua e Literatura Española 

 Lingua e Literatura Galega 

 Matemáticas 

 Música 

 Plástica 

 Relixión 

 Tecnoloxía 

 Xeografía e Historia 

 Ciclos Formativos da Familia Química 

 Formación e orientación laboral. 

 Orientación. 

 

6.3 Organización económica 

 

Atendendo ó Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo que se desenvolve a autonomía na 

xestión económica dos centros docentes públicos non universitarios e tendo en conta que 

constituímos un centro público, o financiamento do mesmo establecese como segue: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/1508
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/106
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/1553
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/1545
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/71
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/fisicaquimica
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/74
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/75
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/76
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/77
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/80
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/79
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/plastica
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/91
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/1349
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/1473
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/8
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/195
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2003/20030404/AnuncioCB1A_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2003/20030404/AnuncioCB1A_gl.pdf
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o Orzamento da Consellería de Educación  

o Fondo Social Europeo 

o Clube de lectura 

o Programas de innovación educativa 

o Contratos Programa 

o Seccións Bilingües 

o Secretaría Xeral de Política Lingüística  

o Axudas municipais  

o Plambe 

o FP Dual 

 

6.4 Organización de pais/nais de alumnos (ANPA) 

 

Hoxe en día non contamos con ANPA no centro. Desde decembro de 2018 non contamos 

con esta asociación.  

A ANPA é esencial na vida dun centro xa que participa na vida do mesmo a través das 

actividades que propón. É necesario coordinar con eles ditas actividades para que teñan a 

mellor acollida posible. Debe establecerse unha estreita colaboración e tratarse outros 

temas de interese que vaian xurdindo ao longo do curso. Cada curso informaremos da 

situación ás familias e pediremos á colaboración para a formación desta asociación. 

 

6.5 Outros servizos. 

 

6.5.1 Servizos de transporte 

 

O IES A Sardiñeira conta con transporte escolar, para o alumnado que o precise.  

O transporte do alumnado está concedido a empresa Autos Queixeiro. O centro ten dúas 

liñas de percorrido pola cidade de A Coruña, quen ten , aproximadamente, 100 alumnos 

usuarios. Cada un dos percorridos recolle aos alumnos nas seguintes paradas: 
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    LIÑA 1:      

Ronda de Outeiro(Avda Finisterre-Gadis),  

Ronda Nelle 73 (parada bus),  

Nosa señora de Fátima( Sagrada Familia)  

Avda de Arteixo, 72 

IES A Sardiñeira 

 

    LIÑA 2:     

  Rúa Fernando Rey (igrexa de San Pedro de Mezonzo) 

  Praza Monforte 

Rúa Biscaia (Avda dos Mallos)  

Avda Arteixo(óptica -farmacia) 

IES A Sardiñeira. 

 

Ao rematar cada xornada o transporte escolar fai o percorrido inverso para deixar a cada 

alumno na parada que lles corresponde. 

 

6.5.2 Reprografía. 

 

O servizo de reprografía e comunicacións do Instituto está dirixido exclusivamente ás 

actividades docentes e administrativas do centro. 

O profesorado debe encargar as súas copias cunha antelación mínima de 24 horas. Poderá 

enviar as súas fotocopias ao correo: 

conserxeriagris@gmail.com : para as copias de secundaria e bacharelato. 

conserxeriasardi@gmail.com: para as copias de ciclos e encargar fotocopias en color 

(previa autorización da secretaria do instituto). 

Poderá deixar fisicamente as copias en conserxería indicando claramente nome e número 

de copias. 

 

Está prohibida a entrada ao alumnado e profesorado á conserxería. Salvo casos 

excepcionais, non se farán fotocopias en color. 

mailto:conserxeriagris@gmail.com
mailto:conserxeriasardi@gmail.com
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O alumnado só poderán facer fotocopias no recreo. Durante as horas de clase non se fará 

ningunha fotocopia nin se recolleran orixinais para facer no recreo. 

 

Está prohibida a reprodución de libros. 

 

Servizo de fotocopias para o alumnado: 

Debido ás circunstancias sanitarias actuais e á necesidade de seguir os protocolos 

marcados pola Consellería de Sanidade e a de Educación, durante o curso 2020-21 

seguiranse as seguintes normas para o servizo de fotocopias ao alumnado: 

 

 Só se farán copias enviadas aos correos electrónicos das conserxerías 

(anteriormente indicados). No correo especificarase o nome do alumno/a, o curso 

ao que pertence e o formato e número de copias. Por defecto faranse a dobre cara 

e unha páxina por cara, Recoméndase mandar os arquivos en formato PDF para 

evitar cambios na configuración das páxinas. 

 As fotocopias deixadas por un profesor/a para un grupo terán que ser encargadas 

e recollidas polo delegado/a ou persoa que o/a substitúa. 

 Non se farán fotocopias ao momento, polo que é necesario encargalas con tempo. 

 

7. CONSERVACIÓN, SEGURIDADE E UTILIZACIÓN DO 

CENTRO EDUCATIVO 
 

7.1 Control de persoas que acceden ou contactan co centro educativo. 

Non está permitido que accedan ao centro persoas alleas á comunidade educativa. Poden 

acceder aquelas persoas que presten un servizo á comunidade educativa ( técnicos, 

comerciais, servizos de urxencias,...). 

 

Todas as persoas que non estuden no centro ou  traballen nel (profesorado, persoal non 

docente)  deben identificarse en conserxería ou secretaría. 

 

 



          IES  A SARDIÑEIRA 
Av. da Sardiñeira, 41 - 15008  A Coruña 

Correo-e:   ies.sardineira@edu.xunta.es    

Tlf.  881 960 150 Fax  881 960 161 

 
 

46 
 

 

A identificación incluirá: 

 Nome e apelidos completos 

 DNI 

 Teléfono de contacto 

 Relación ca comunidade educativa (nai/ pai/ titor/a legal de alumnado, grupo e 

curso) 

 Relación laboral ca comunidade educativa (comerciais editoriais, técnicos, 

informáticos,...) 

 

Nas chamadas telefónicas, a persoa que realice a chamada deberá identificarse cos 

mesmos datos. 

 

7.2 Protocolo de presentación do novo profesorado  

Cando un profesor ou profesora chegue ao centro deberá seguir este protocolo: 

 

 Presentación ante o/a director/a para facer a toma de posesión.  

 Entrevista co/coa xefe/a de estudos para informar sobre horarios e outros aspectos 

xerais do centro.  

 Entrevista co/coa xefe/a do Departamento, se é o caso, ao que pertence o/a 

profesor/a para ser informado polo miúdo de todos os aspectos que teñen que ver 

coa materia a impartir, alumnado, materiais, … 

 

7.3 Conservación e utilización do centro educativo. 

Todos os membros da comunidade educativa coidarán o edificio e as instalacións, 

evitando o seu deterioro, uso indebido, tendo a obriga de comunicar de inmediato cantos 

danos observen no centro.   

 

Antes do inicio do curso escolar os titores examinarán o estado xeral da aula específica 

atendendo ó mobiliario (mesas, cadeiras, persianas, etc.) e material didáctico. 

Comunicarán calquera incidencia. 
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No caso de dano intencionado, os causantes deberán abonar o importe da reparación ou 

reposición.  

 

No caso da perda de material prestado, o alumno deberá repoñelo ou abonar o seu 

importe.   

 

O alumnado non poden acceder á conserxería, sala de profesores, departamentos ou zonas 

de uso exclusivo do persoal do centro, incluídos os diferentes almacéns salvo autorización 

expresa e acompañados por un profesor ou conserxe. 

 

Nas aulas, talleres, laboratorio, biblioteca e ximnasio o alumnado estará sempre 

acompañado por un profesor que se responsabilice.   

 

A utilización das instalacións teñen fins exclusivamente didácticos. Calquera outro queda 

supeditado á aprobación do Consello escolar e da administración educativa, se procede, 

segundo a normativa vixente en cada momento. 

 

7.4 Plan de autoprotección 

O Equipo Directivo é o responsable de que se elabore este plan anualmente cuxos 

obxectivos 

son: 

  Converter en habituais as prácticas de evacuación. 

 Ensinar aos alumnos para conducirse adecuadamente en situacións de emerxencia. 

 Coñecer as condicións dos edificio no que se aloxa o centro para conseguir a 

 evacuación dunha forma ordenada e sen risco para os seus ocupantes, nin 

deterioración dos edificios, nin do mobiliario escolar. 

 Ensinar ao alumnado e ao profesorado  a forma de comportarse en diferentes 

situacións de risco dentro do centro escolar. 
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8. NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

(Plan de convivencia e NOF en elaboración) 

Capítulo I. Condutas contrarias ás normas.  

As condutas contrarias á convivencia nos centros docentes clasifícanse en condutas 

gravemente prexudiciais para a convivencia e condutas leves contrarias á convivencia. 

Art.1º. Das condutas leves contrarias á convivencia. Constitúen condutas leves contrarias 

á convivencia:  

a) O deterioro leve e intencionado do material ou instalación do centro ou de particulares.  

b) Os actos de indisciplina, inxuria, falta de respecto e ofensa, non graves, que se 

produzan contra calquera membro da comunidade educativa.  

c) A permanencia inxustificada fóra das aulas durante as diferentes sesións.  

d) A asistencia a clase sen o material necesario de xeito reiterado. 

e) A reiterada falta de hixiene persoal.  

f) As reiteradas faltas de puntualidade de forma inxustificada.  

g) Tirar lixo fóra das papeleiras en calquera zona do recinto.  

h) Comer ou beber fóra da cafetería ou do patio.  

i) A permanencia en aula distinta da propia sen autorización 

j) O incumprimento dunha sanción imposta.  

k) Non devolver asinadas a quen corresponda as comunicacións dirixidas ós pais.  

l) O uso, no recinto escolar, de teléfonos móbiles, aparellos de son e outros aparellos 

electrónicos alleos ao proceso de ensino- aprendizaxe.  

m) Alterar de maneira leve o desenvolvemento das clases.  

n) Alterar a orde polos corredores, correr, berrar, aplaudir … 

o) Calquera incumprimento leve das obrigas do alumnado.  

 

Art.2º. Das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. Considéranse condutas 

gravemente prexudiciais para a convivencia no centro:  

a) O abandono do recinto escolar en horario lectivo sen autorización.  

b) O abandono dos arredores do centro á saída do centro, á espera do transporte escolar, 

sen autorización.  

c) Subtraer bens propiedade do centro ou de particulares.  
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d) Impedir ou obstaculizar de xeito deliberado o esclarecemento de feitos contrarios ás 

normas de convivencia recollidas neste documento.  

e) Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensas graves contra os membros da comunidade 

educativa.  

f) A reiteración de condutas contrarias á convivencia nun mesmo escolar.  

g) A agresión grave física ou moral contra os demais membros da comunidade educativa 

ou a discriminación grave por razón de nacemento, raza , sexo, orientación e identidade 

sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, 

discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social.  

h) A suplantación da personalidade en actos da vida docente e a falsificación ou 

subtracción de documentos académicos.  

i) Os danos graves causados por uso indebido ou intencionadamente nos locais, materiais 

ou documentos do centro ou nos bens doutros membros da comunidade educativa.  

j) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 

actividades do centro.  

k) Introdución, consumo ou incitación ó consumo de calquera substancia prexudicial para 

a saúde ou para a integridade persoal.  

l) Introdución, utilización ou incitación á utilización de calquera obxecto que poida 

entrañar risco moi grave para a saúde ou a integridade física ou deterioro moi grave das 

instalacións ou materiais.  

m) O incumprimento das sancións impostas.  

n) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da 

lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.  

o) A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións 

que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar 

e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa. 

 

Capítulo II. Medidas correctoras.  

Art. 3º. As correccións que haxan que aplicarse por incumprimento das normas de 

convivencia deberán ter un carácter educativo e recuperador e garantir o respecto ós 

dereitos do resto dos alumnos, procurando a mellora nas relacións de todos os membros 
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da comunidade educativa. O incumprimento das normas de convivencia debe ser valorado 

segundo a idade, circunstancias familiares e sociais e as condicións persoais de cada 

alumno.  

Son circunstancias atenuantes: O recoñecemento espontáneo do feito. A falla de 

intencionalidade.  

Son circunstancias agravantes: O carácter premeditado.  

Danos causados a alumnado de menor idade ou de recente incorporación ó centro. 

O carácter discriminatorio por diversas razóns.  

A reiteración.  

A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, da 

conduta, das súas imaxes ou da ofensa.  

O uso da violencia, de actitudes ameazadoras, desafiantes ou irrespectuosas.  

 

Art.4º. Medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia:  

As condutas leves contrarias á convivencia corrixiranse das seguintes formas:  

a) Amoestacións verbais ou escritas por parte do profesor.  

b) Amoestacións verbais ou escritas por parte de titor/a.  

c) Comparecencia perante o membro do equipo directivo de garda. 

d) Petición de desculpas ante aquel membro da comunidade educativa ao que ofendese 

ou molestase e compromiso de non volver a facelo.  

e) Retirada de teléfonos móbiles, aparellos de son ou outros aparellos electrónicos alleos 

ao proceso de ensino-aprendizaxe. Retiraranse apagados e só serán devoltos aos pais, 

nais, ou titores/as legais despois de transcorridas 48 horas.  

f) Traballos específicos en horario non lectivo  

g) Privación do tempo de lecer por un período máximo de 5 días, baixo a supervisión dun 

profesor ou un membro do equipo directivo.  

h) Tarefas dirixidas á mellora do centro, ou a reparar o dano causado. ( A reparación deste 

dano pode implicar o seu pago)  

i) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un prazo máximo de tres 

días. Durante o tempo que dura a suspensión, o alumno/a deberá realizar os deberes ou 

traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 
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j) Suspensión do dereito de asistencia ao centro por un prazo máximo de tres días lectivos. 

Durante o tempo que dura a suspensión, o alumno/a deberá realizar os deberes ou traballos 

que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

k) Suspensión do dereito a participar en actividades extraescolares ou complementarias 

durante un período de ata dúas semanas.  

 

Art.5º. Medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia As 

medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia segundo, 

a LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa 

son as seguintes:  

a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento das actividades do centro ou dirixidas a reparar o dano causado.  

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias 

do centro.  

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión do dereito á asistencia a determinadas clases por un período de entre catro 

días lectivos e dúas semanas .  

e) Suspensión do dereito de asistencia ó centro por un período de entre catro días lectivos 

e un mes.  

f) Cambio de centro. Nos casos de suspensión do dereito de asistencia ás clases, o 

alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 

interrupción do seu proceso formativo. O profesor titor encargarase de comunicarlle ó 

resto do profesorado do alumnado a perda de dereito de asistencia ó centro, para que estes, 

coa debida antelación proporcionen ó alumnado afectado os traballos correspondentes.  

 

Capítulo III. Procedementos de corrección das condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia  

Artigo 6º. A corrección de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do centro 

require a instrución dun procedemento corrector que se fará da seguinte maneira: a) 

Decisión de apertura por parte da dirección do centro nun prazo máximo de dous días 

desde a data do coñecemento do feito que o provoca.  
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b) Nomeamento de instrutor para o procedemento corrector, podendo os pais recusar este 

nomeamento se consideran a existencia de falla de obxectividade na persoa nomeada.  

c) No caso do procedemento corrector conciliado, actuará como mediador o/a 

orientador/a do centro.  

d) O proceso de instrución durará cinco días lectivos como máximo. Tomarase 

declaración ao alumno. Pódese tomar declaracións a quen se considere oportuno, 

incluídos os compañeiros con autorización dos pais.  

e) A dirección do centro notificará a resolución do procedemento á nai ou ao pai, á titora 

ou ao titor legal do alumno/a, nun prazo máximo de doce días lectivos desde que se tivo 

coñecemento dos feitos que deron lugar á incoación do procedemento. 

  



          IES  A SARDIÑEIRA 
Av. da Sardiñeira, 41 - 15008  A Coruña 

Correo-e:   ies.sardineira@edu.xunta.es    

Tlf.  881 960 150 Fax  881 960 161 

 
 

53 
 

 

9. OFERTA EDUCATIVA 
 

9.1 Oferta na ESO e Bacharelato 

 

O centro imparte as etapas de Educación Secundaria Obrigatoria, de 1º a 4º curso da ESO 

e a etapa de Bacharelato, 1º e 2º curso.  

Na ESO desenvólvese o Programa de sección bilingüe francés, en 2º ESO, na materia de 

oratoria e a sección bilingüe en 4º ESO inglés, en tecnoloxía. 

En Bacharelato impártense as modalidades de Científico-Técnico, Humanidades e CC 

Sociais. 
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9.2 Oferta Ciclos formativos 

O centro oferta tódolos anos: 

 Ciclo de grao medio de operacións de laboratorio: son 2000 h repartidas en dous 

cursos. 

Curso Módulo Duración 

1º  Química aplicada 240 h 

1º  Mostraxe e operacións unitarias de laboratorio 213 h 

1º  Probas fisicoquímicas 187 h 

1º  Seguridade e organización no laboratorio 133 h 

1º  Almacenamento e distribución no laboratorio 80 h 

1º  Formación e orientación laboral 107 h 

Total 1º (FCE)  960 h 

2º  Principios de mantemento electromecánico 105 h 

2º  Técnicas básicas de microbioloxía e bioquímica 123 h 

2º  Operacións de análise química 156 h 

2º  Ensaios de materiais 123 h 

2º  Servizos auxiliares no laboratorio 70 h 

2º  Empresa e iniciativa emprendedora 53 h 

Total 2º (FCE)  630 h 

2º Formación en Centros de Traballo 410 h 
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 Ciclo de grao superior de Laboratorio de análise e control de calidade (réxime 

ordinario): 2000 h repartidas en 2 cursos.  

 

Curso Módulo Duración 

1º  Mostraxe e preparación da mostra 213 h 

1º  Análises químicas 320 h 

1º  Ensaios fisicoquímicos 160 h 

1º  Ensaios microbiolóxicos 160 h 

1º  Formación e orientación laboral 107 h 

Total 1º 

(FCE) 
 960 h 

2º  Análise instrumental 226 h 

2º  Ensaios físicos 123 h 

2º  Ensaios biotecnolóxicos 105 h 

2º  Calidade e seguridade no laboratorio 123 h 

2º  Empresa e iniciativa emprendedora 53 h 

Total 2º 

(FCE) 
 630 h 

2º 

 Proxecto de laboratorio de análise e de control de 

calidade 
26 h 

2º  Formación en Centros de Traballo 384 h 
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 Ciclo de grao superior de Química Industrial en réxime ordinario: 2000 h 

repartidas en 2 cursos. Este ciclo ten convenio específico coa empresa Repsol. 

 

Curso Módulo Duración 

1º  Transporte de sólidos e fluídos 160 h 

1º  Operacións básicas na industria química 266 h 

1º 

 Mantemento electromecánico en industrias de 

proceso 
133 h 

1º  Formulación e preparación de mesturas 107 h 

1º 

 Acondicionamento e almacenaxe de produtos 

químicos 
107 h 

1º  Prevención de riscos en industrias químicas 80 h 

1º  Formación e orientación laboral 107 h 

Total 1º 

(FCE) 
 960 h 

2º  Organización e xestión en industrias químicas 70 h 

2º  Xeración e recuperación de enerxía 157 h 

2º  Reactores químicos 140 h 

2º  Regulación e control de proceso químico 210 h 

2º  Empresa e iniciativa emprendedora 53 h 

Total 2º 

(FCE) 
 630 h 

2º  Proxecto de industrias de proceso químico 26 h 

2º  Formación en Centros de Traballo 384 h 
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 Ciclo de grao superior de Laboratorio de análise e control de calidade (réxime 

adultos): ten diferentes itinerarios que permiten completar as 2000 h en tres, catro 

ou cinco cursos académicos, dependendo do tempo do que dispoña a persoa para 

o estudo. Os módulos son os mesmos que o ciclo de ordinario, cambiando o 

reparto destes segundo o itinerario. Ver horarios curso 2020/2021. 

 

 Ciclo de grao superior de Química Industrial modalidade Dual: repartida a 

formación entre centro educativo e empresa en 2 cursos. Este ciclo ten convenio 

específico coa empresa Repsol e convócase cada dous anos: no curso académico 

2019/2020 ofertouse 1º e neste curso académico 2020/2021 realízase 2º. Os 

módulos son os mesmos que no ciclo de ordinario, aínda que o seu reparto entre 

os cursos non. O número de horas de formación no centro educativo (FCE) tamén 

é distinto, xa que parte destas horas asúmeas a empresa: arredor do 66% das horas 

dos módulos realízanse no instituto e o resto na empresa. Ver convenio. 

 

9.3 Medidas de atención a diversidade. 

 

O Departamento de Orientación é un elemento primordial dentro da vida do centro. 

Entre as súas funcións básicas están a coordinación das demandas do profesorado, das 

necesidades educativas especiais, da orientación do alumnado, da atención  e 

asesoramento ás familias,... 

O departamento de Orientación elabora os PXAD e o PAT, onde se recolle á atención a 

diversidade e a acción titorial. 

Recollemos aquí algunhas das medidas implantadas no noso centro para que o alumnado 

poida conseguir as competencias clave exixidas para poder titular: 

 grupos de PMAR.  

 reforzos individuais. 

 adaptacións curriculares.  

 atención polo profesorado de Pedagoxía Terapéutica. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/node/1652
http://www.edu.xunta.gal/fp/sites/fp/files/fp/Empresa/Convenios/2019/convenio_ies_a_sardineira_csqui02_repsol_para_portal.pdf
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 exención da segunda lingua estranxeira. 

 exención da lingua galega. 

 programas de reforzo para a recuperación de materias pendentes. 

 reforzo das materias instrumentais nos primeiros cursos da ESO: lingua castelá, 

lingua e matemáticas. 

 atención á diversidade dende  a acción titorial. 

 optatividade/opcionalidade. 

 flexibilización no curso. 

(Ver PXAD e PAT) 

 

9.4 Aprendizaxe das linguas estranxeiras. 

Na actualidade, é imprescindible o dominio de linguas estranxeiras para as relacións 

profesionais e persoais. dende o IES A Sardiñeira queremos facer unha aposta clara polo 

dominio de idiomas a través das seguintes accións: 

 Programas de auxiliares de conversa en inglés e francés. 

 Programas de sección bilingüe en inglés e francés. 

 Participación en programas de innovación educativa como Erasmus+ 

 Preparación para os exames do Ministerio francés: DELF. Niveis A2 e B1. 

 Oferta de 1º e 2º lingua estranxeira de todos os cursos de ESO e bacharelato. 

 Viaxes ao estranxeiro e intercambios lingüísticos. 

 Participación en actividades de inmersión lingüística. 

 

9.5 Normalización lingüística. 

En relación ao noso centro educativo, debemos partir de que a lingua galega non é a 

vehicular maioritaria nas interaccións e comunicacións do día a día. Xa que logo, o noso 

principal obxectivo vai ser promover e dinamizar o uso habitual da lingua propia en todos 

os ámbitos e contextos posibles. 

Para isto, convén diferenciar eses  variados ámbitos nos que nos imos mover: 
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1. En relación coa contorna sociolingüística do centro 

 Loitar contra a situación de diglosia existente en diferentes contextos nos que o 

castelán é , claramente,  a lingua con vantaxes adquiridas. 

 Facer que a lingua sexa valorada como un ente de identidade, modernidade e 

progreso. 

2. En relación coa actuación do profesorado 

 Motivar e involucrar o profesorado  a que empregue o galego tanto na escrita coma 

na oralidade espontánea, así coma axudalos a depurar posibles prexuízos 

fosilizados. 

 Implicar o maior número de Departamentos nas actividades promovidas polo 

EDL. 

3. En relación coa situación do alumnado 

 Diminuír o desequilibrio existente na actualidade entre o nivel de uso oral da 

lingua galega e de uso escrito . 

 Procurar que o alumnado se sinta seguro e cómodo falando en galego en todos os 

ámbitos sociais para acadar, asemade, un dominio óptimo da variante estándar. 

 Favorecer os hábitos de lectoescritura na lingua de noso, colaborando así co Plan 

lector do centro. 

 Ensinar ao alumnado os beneficios da multiculturalidade e variación lingüística, 

aproveitando a mestura de nacionalidades que se dan no centro. 

 Amosar a cultura de Galicia non só a nivel académico e curricular , senón  tamén 

a través das outras artes: música, teatro, cinema…, non só como patrimonio que 

debemos conservar senón como un axente vivo, dinámico e xerador de riqueza. 

 

9.6 Uso das tecnoloxías na práctica docente 

 

Cada vez é máis o profesorado que incorpora as novas tecnoloxías nas aulas. O IES A 

Sardiñeira aposta polo uso das aulas virtuais como complemento ao ensino tradicional. 
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Gustaríanos xeneralizar o uso das tecnoloxías nas aulas, para aumentar a  motivación, 

atención e implicación do alumnado no proceso de ensino-aprendizaxe.  

 

O profesorado do noso centro utiliza blogues, redes sociais, plataformas pedagóxicas, 

aulas virtuais, que organizan foros cos seus grupos... 

 

O profesorado pode organizar os materiais, dar explicacións, avisar de actividades e, en 

definitiva, ter un feedback ca comunidade educativa. Contamos con dúas aulas de 

informática en cada edificio e ordenadores, taboleiros dixitais e canóns en todas as aulas. 

 

O instituto conta con aulas virtuais a través da plataforma educativa Moodle. Utilizamos 

as Ferramentas tecnolóxicas da Consellería, de acordo cas Instrucións da Consellería do 

18/12/2020. 

 

 

9.7 Actividades Extraescolares e complementarias 

 

As actividades extraescolares e complementarias supoñen un complemento 

imprescindible para a educación integral do noso alumnado. Permiten a acadar a 

excelencia educativa entre aqueles alumnos e alumnas que amosan unha motivación 

especial. Ao mesmo tempo, e non menos importante, é unha obriga moral do profesorado 

achegar a cultura ao alumnado con menos posibilidades ou máis carencias.  

 

Os Departamentos do IES A Sardiñeira contemplan nas súas programacións actividades 

de gran calidade educativa: viaxes, culturais, participación en torneos académicos ou 

olimpíadas, charlas, conferencias e encontros con escritores, científicos, especialistas en 

diversas materias ou disciplinas, actividades de inmersión lingüísticas, visitas a museos e 

monumentos, participación en actividades deportivas, musicais, científicas, tecnolóxicas, 

participación en encontros culturais, en actos solidarios,... 

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_para_o_uso_dos_servizos_educativos_dixitais_corporativos_para_sinatura.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_para_o_uso_dos_servizos_educativos_dixitais_corporativos_para_sinatura.pdf
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A Programación de AAEECC corresponde á Vicedirección do centro, que recolle e 

coordina anualmente  as actividades extraescolares e complementarias dos 

Departamentos didácticos. 

A programación didáctica estará publicada na web do centro e será actualizada cada curso 

escolar.  

Para a realización das actividades complementarias e extraescolares seguiranse as normas 

e protocolos que garanten a seguridade do noso alumnado e profesorado.  

As normas son de carácter xeral. Os diferentes Departamentos organizadores das 

actividades resérvanse o dereito de establecer normas concretas para garantir a seguridade 

do alumnado. 

Dende Vicedirección: 

 informarase á comunidade educativa das actividades complementarias e 

extraescolares programadas polos diferentes Departamentos. 

 coordinaranse e impulsaranse as distintas actividades propostas polos 

Departamentos. 

 velarase pola participación da comunidade educativa na vida do centro. 

 organizaranse, conxuntamente con Dirección, os actos académicos. 

 

 

10. FORMACIÓN DO PROFESORADO 
 

A formación do profesorado está dirixida á realización de accións formativas a nivel de 

centro, en función das necesidades detectadas para mellorar a comunicación co alumnado, 

o rendemento académico, a mellora da atención á diversidade ou calquera outro aspecto 

que contribúa a mellorar a práctica docente. 

 

O centro impulsará a participación en actividades para a formación a formación do seu 

profesorado (seminarios, grupos de traballo, formación TICS…etc.) sen prexuízo da 

importancia que teñen as actividades formativas individuais, segundo as necesidades de 

cada profesor/a. 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/Vicedireccion
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/1689
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/drupal/node/1270
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O profesorado comunicará, a principios de curso, ao Equipo directivo: 

 Detección de necesidades formativas para o seu Departamento. 

 Detección de necesidades educativas para o centro. 

 Propostas formativas. 

 Proposta de grupos de traballo ou seminarios para o centro 

 Asesoramento de formación necesario para o curso escolar. 

 

A comunicación farase vía mail, de forma persoal, ou a través dos xefes do Departamento 

na primeira CCP do curso escolar. 

 

11. ESTRATEXIAS DE COORDINACIÓN E PARTICIPACIÓN 

INTERNAS 
 

A organización e coordinación internas son esenciais para o bo funcionamento do centro 

e da convivencia entre a comunidade educativa. 

 

Require a participación e o esforzo de toda a comunidade educativa. 

 

É especialmente importante a coordinación entre os profesionais ante os cambios de etapa 

do alumnado: profesorado dos centro de primaria, e profesorado das diferentes etapas 

educativas dentro do centro. 

 

Para achegar ao alumnado dos centros de primaria ó centro establécese: 

 

 Xornada de portas abertas para o alumnado no mes de febreiro. En situación de 

normalidade o alumnado de 6º de primaria será invitado a coñecer o centro cos 

seus titores/as. 

 Xornada de portas abertas para as familias no mes de febreiro. O Equipo Directivo 

e o profesorado voluntario recibirán aos pais/nais do alumnado. 

 Xornada de portas abertas para o alumnado de ESO, Bacharelato ou outros ciclos 

formativos. En situación de normalidade, o alumnado destas etapas ven a coñecer 

os ciclos que se imparten no instituto, así como as instalacións coas que conta. 
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 A xefatura de estudos establecerá as reunións necesarias cos titores e 

Departamentos para unha óptima coordinación, establecendo as datas de 

avaliación para cada trimestre. 

 A Vicedirección do centro establecerá reunións semanais cos coordinadores dos 

distintos Plans e proxectos ca finalidade de realizar un seguimento dos mesmos: 

Clube de letras, grupos de traballo, Contratos programa, así como as reunións 

necesarias solicitadas polo profesorado organizador de actividades, 

dinamizacións,... 

 Os Departamentos didácticos coordinaranse segundo indica a lexislación. 

 

DECRETO 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos 

institutos de educación secundaria. 

 

DOG Nº 156 (9 de agosto de 1996)  Consultar texto íntegro.  Descargar PDF 

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 Nº 168 (2 de setembro de 1997)  Consultar texto íntegro.  Descargar PDF 

 

ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes 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, do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan 

determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación 

infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e 

primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, e do 3 de 

outubro de 2000, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 

7/1999, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non 

universitarias. 

 

DOG Nº 127 (6 de xullo de 2010)  Consultar texto íntegro.  Descargar PDF 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1996/19960809/Anuncio90AA_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1996/19960809/Anuncio90AA_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1996/19960809/Anuncio9002_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1996/19960809/DOG_19960809_NUM_156_gl.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1997/19970902/AnuncioA14A_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1997/19970902/AnuncioA14A_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1997/19970902/AnuncioA14A_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1997/19970902/DOG_19970902_NUM_168_gl.PDF
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2010/07/06/20100706_orde_28_xuno.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2010/07/06/20100706_orde_28_xuno.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100706/Anuncio2536E_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100706/Indice127_gl.PDF
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Cadro resumo de coordinación dos membros da comunidade educativa 

 

 alumnado familias profesorado persoal non 

docente 

 

alumnado 

 

aulas 

xunta de 

delegados 

Consello 

escolar 

Consello 

escolar 

aulas 

titorías 

Consello escolar 

AAEECC 

dinamizacións 

Consello escolar 

servizos xerais 

 

familias 

 

Consello 

escolar 

Consello 

escolar 

ANPA 

Consello escolar 

titorías 

servizos xerais 

Consello escolar 

profesorado aulas 

titorías 

Consello 

escolar 

AAEECC 

dinamizacións 

titorías 

Consello 

escolar 

claustros 

CCP 

Consello escolar 

reunións de 

Departamento/ 

ciclo 

AACCEE 

Consello escolar 

servizos xerais 

persoal non 

docente 

Consello 

escolar 

servizos xerais 

Consello 

escolar 

servizos 

xerais 

Consello escolar 

servizos xerais 

Consello escolar 

servizos xerais 
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11.1 Colaboración interdepartamental. 

 

A colaboración docente entre Departamentos resulta enriquecedora para o alumnado e o 

profesorado. As materias ou ámbitos non son áreas de coñecemento separadas ou sen 

conexión, senón que todas forman parte da formación integral do alumnado. 

As novas tecnoloxías son un eixo vertebrador da comunicación e da colaboración 

interdepartamental. 

Pretendemos que no noso centro a colaboración interdepartamental sexa un feito real cada 

curso. Para iso, participamos, de forma conxunta, en diferentes plans de innovación 

educativa, contratos programas, proxectos, clubes de letras, clubes de lectura, grupos de 

traballo…  

Propoñemos ao noso alumnado diferentes actividades avaliables e non avaliables, de 

forma conxunta, o que nos permite ofrecer una interesante e integradora  perspectiva 

formativa. 

Algúns dos noxos obxectivos son: 

 Valorar o beneficio do traballo en equipo. 

 Fomentar a empatía e  a flexibilidade. 

 Optimizar a organización. 

 Capacitar ó alumnado para traballar en equipo, optimizando recursos persoais. 

 Desenvolver no alumnado a capacidade de integración de todos os coñecementos 

científicos, culturais e lingüísticos. 

 Mellorar a integración de todos os membros da comunidade educativa. 

 Consensuar, dinamizar e abrir debates. 
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12. ESTRATEXIAS DE COORDINACIÓN E PARTICIPACIÓN 

EXTERNAS 
 

A colaboración do centro con outros centros educativos, organismos e comunidades 

educativas é unha prioridade para o IES A Sardiñeira, xa que resulta esencial optimizar 

as relacións con outros membros de comunidades educativas diferentes, organizacións 

educativas, concellos, centros nacionais e internacionais… 

 

Queremos achegar ao noso alumnado á oferta cultural e darlles a coñecer todas as 

posibilidades que teñen fóra do recinto do noso centro. 

 

Destacamos as seguintes liñas de actuacións: 

 

 Reunións cos titores, xefes de estudos ou orientadores das distintas etapas 

educativas ( do noso centro e outros) para transmisión de información académica. 

 

 Participación do alumnado en actos culturais doutros centros , concellos ou 

organizacións nos que poden coñecer a alumnado doutros centros: Festival da 

Francofonía, semana da Ciencia, liga de Debate, exames DELF, intercambios 

escolares con centros internacionais, 

 

 Reunións cos pais e nais de alumnos. Estas reunións son convocadas polo director 

do centro, a lo menos una vez ó principio de curso, ca presencia de orientación e 

titores de grupo, con especial atención os pais e alumnos de 1º ESO, por ser de 

nova incorporación ó centro. Os titores ou outros membros do Equipo Directivos, 

se o cren axeitado, poderán convocar, a ese mesmo tempo, aos pais e nais do 

alumnado, previa comunicación a Dirección o Xefatura, para tratar temas de 

interese xeral ou puntual como poden ser viaxes culturais, orientacións 

pedagóxicas (diversificación, itinerarios educativos…), problemas de 

convivencia,… 

 



          IES  A SARDIÑEIRA 
Av. da Sardiñeira, 41 - 15008  A Coruña 

Correo-e:   ies.sardineira@edu.xunta.es    

Tlf.  881 960 150 Fax  881 960 161 

 
 

68 
 

 

 A través do Departamento de Orientación estableceranse diversos vínculos de 

coordinación con asociacións como a ONCE, ACLACK, AHIDA ou outras 

asociacións e organismos que prestan asesoramento ou apoio ao alumnado. 

 

 Participación e coordinación activa cos servizos culturais do concello a través da 

organización de actividades e obradoiros: Coruña Educa, teatro,... 

  

13. ASISTENCIA AO CENTRO EDUCATIVO 
 

13.1 Alumnado de ESO e bacharelato. 

A asistencia a clase é obrigatoria. 

Os profesorado será responsable de rexistrar no Xade as faltas de asistencia e 

xustificacións do seu alumnado. Os titores e titoras serán os responsables de xustificar as 

faltas do alumnado, cando teñan constancia desta xustificación.  

O profesorado poderá xustificar as faltas se ten xustificación directa do alumno ou aviso 

do titor/a. 

Os titores/as levarán un control das faltas do seu alumnado poñendo especial atención 

naqueles alumnos/as que presenten un elevado número de faltas ou falten reiteradamente. 

Cando un alumno/a supere o 10% de faltas inxustificadas do horario mensual, deberá 

comunicalo á maior brevidade posible á Xefatura de Estudos e iniciar o protocolo de 

absentismo , tal como se recolle nas instrucións do 31 de Xaneiro do 2014 para a 

prevención e o control do absentismo escolar. 

 

 Xustificación de faltas de asistencia. 

 Para a xustificación das faltas de asistencia do alumnado, os pais, nais ou titores/as legais 

do alumnado ateranse ó seguinte procedemento:  
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 Xustificar as faltas mediante a plataforma ABALAR. 

 En caso de xustificación en papel, esta debe estar asinada asinado polos pais ou 

representantes legais do alumno/a, no que constará a data e horas correspondentes 

e os motivos.  

 O alumnado deberá xustificar as súas faltas o día de regreso ao instituto. 

 De prever unha ausencia de varios días á clase, os pais ou responsables legais 

deberán comunicalo ó titor/a ou a algún membro do equipo directivo. Só se 

aceptará como causa xustificada a circunstancia que lle impida ó alumno/a acudir 

ó centro.   

 Se un alumno/a debe abandonar o centro durante o período lectivo, a súa nai, pai 

ou persoa en quen deleguen, debe cubrir o impreso que lle facilitarán en 

conserxería co fin de autorizar a saída do alumno/a. En ningún caso, se permitirá 

que un alumno/a abandone o Centro sen autorización dos pais ou titores legais.  

No caso de que a ausencia a clase coincida cunha proba ou exame, o/a alumno/a deberá 

ensinar ao profesor/a correspondente á materia da que tivo exame, a xustificación da falta. 

No caso de probas ou exames de carácter extraordinario ou final, o departamento 

involucrado, xunto coa Xefatura de estudos, decidirá si se acepta ou non a xustificación 

e a realización dunha nova proba.  

En caso de expulsión dun alumno/a este terá dereito a acudir as probas ou exames. 

O alumnado debe chegar a clase con puntualidade. O alumnado poderá entrar na aula até 

5 minutos despois do comezo da clase. A partires deste momento, corresponde ó  

profesorado que imparte a materia deixar ou non entrar o alumnado na aula. Se non ten 

permiso, o alumnado dirixirase a un membro do Equipo directivo, que exercerá a súa 

custodia. 

Folgas. 

Segundo a Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio, de Educación (LOE) (BOE n. 106 de 

4/5/2006), ao artigo 8 da Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, engádeselle o seguinte 

parágrafo: “….Nos termos que establezan as Administracións educativas, as decisións 
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colectivas que adopte o alumnado, a partir do terceiro curso de educación secundaria 

obrigatoria, con respecto á asistencia a clase, non terá a consideración de faltas de conduta 

nin será obxecto de sanción, cando estas fosen resultado do exercicio do dereito de 

reunión e sexan comunicadas previamente á dirección do Centro”.   

Polo tanto, en 3º ESO, 4ºESO, Bacharelato, FPB e Ciclos, as faltas de asistencia por 

seguimento de folgas serán contabilizables e non xustificadas. 

As correspondentes convocatorias han de ser axeitadamente comunicadas á Xefatura de 

Estudos, protagonizadas por axentes sociais ou organizacións legais. 

En 1º e 2º ESO, o dereito a folga poderá ser exercido polo representantes legais do 

alumnado e as faltas de asistencia terán a consideración de non xustificables. 

 

13.2 Alumnado de ciclos formativos 

Control de asistencia. 

Cada un/ha dos docentes debe introducir as faltas de asistencia e/ou puntualidade dos/as 

estudantes na aplicación XADE.  

Se un alumno/a chega tarde a unha clase, farase constar dita falta de puntualidade que, en 

todo caso, debe ser xustificada. No caso en que as faltas de puntualidade dos alumnos/as 

sexan reiterativas ou demórense moito tempo, non deixalos/as entrar ata a seguinte 

sesión.  

Xustificación de faltas de asistencia. 

Todos os/as estudantes teñen a obriga de xustificar as súas faltas de asistencia e 

puntualidade.  

A xustificación poden facerse polos seguintes motivos:   

 Nacemento dun fillo/a.   
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 Falecemento ou enfermidade grave de familiar de 1º ou 2º grao: 

Acompañarase copia de informe médico de ingreso, ou semellante, no caso de 

enfermidade, ou documento acreditativo do falecemento. A ausencia por estes 

motivos non pode ser superior a cinco días lectivos.   

 Enfermidade: Debe xustificarse cun parte de asistencia a consulta médica ou cun 

informe asinado polo pai, nai ou titor/a do estudante, en caso de menores de idade. 

En ningún caso se pode esixir ao/á estudante a presentación dun certificado 

médico oficial para xustificar unha falta de asistencia por enfermidade. Os 

ingresos hospitalarios por máis de un mes deberán ser valorados polo equipo 

docente aos efectos de recomendar unha renuncia ou aplicar a baixa de oficio, 

para o que se deberán ter en conta a patoloxía, a marcha do/a estudante e as 

posibilidades de recuperación formativa.   

 Exames de conducir, oposicións, exames oficiais, etc.: Débese traer un 

xustificante de presentación ao exame. Só será xustificable a ausencia do día do 

exame ou proba.   

 Asunto oficial, como convocatoria de autoridades (incluída a renovación ou 

tramitación do DNI), citacións xudiciais, mesas electorais, INEM, etc.: Debe 

acompañarse documento oficial acreditativo.   

 Actividades laborais: Dadas as características do réxime presencial e como 

norma non se aceptarán como xustificación de ausencia a clase motivos laborais. 

Non obstante, naqueles casos en que exista un contrato laboral e as ausencias do 

alumnado sexa parcial (a algunhas clases á semana), teranse en conta as seguintes 

consideracións na xustificación destas ausencias por motivos laborais: O número 

máximo de faltas que se poden xustificar por motivos laborais para cada un dos 

módulos será do 10 % das horas totais dese módulo. Superado este 10 % todas as 

faltas consideraranse como non xustificadas aos efectos da perda do dereito á 

avaliación continua.   

 Faltas por folga: as faltas por folga non son xustificables e computarán para a 

perda do dereito de avaliación continua. En calquera caso debe garantirse que os 

alumnos que voluntariamente desexen asistir a clase poidan facelo.  A normativa 

é a mesma que para ESO e bacharelato. 
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 Faltas de asistencia a exames: O profesorado non ten a obriga de repetir ou 

cambiar a data dos exames ao alumando que non se presente na data 

preestablecida, independentemente de se a falta de asistencia e ou non xustificada.  

O equipo docente valorará a xustificación das faltas de asistencia en cada caso 

individualmente.  

Para xustificar as faltas o alumno/a presentaralle a cada un dos/as docentes aos que se 

faltou os documentos acreditativos, se fose o caso. Finalmente deberá entregarllo ao 

titor/a para o seu arquivo.  

Cando un alumno/a teña previsto faltar ás clases por un período de tempo superior a 3 

días debe comunicalo, preferiblemente por correo electrónico, ao seu titor/a ou, no caso 

de non estar presente o titor/a, á dirección.  

O seguimento e xustificación das faltas dos alumnos/as será feito polo profesor/a que a 

puxo. 

 

13.3 Profesorado. 

O procedemento a seguir no caso das faltas de asistencia do profesorado será a seguinte:  

Cando a ausencia estea prevista, o profesor/a deberá notificar na Xefatura de Estudos a 

súa falta de asistencia e as horas ou días nos que prevé faltar.   

Se a ausencia non está prevista, o profesor/a deberá notificar por teléfono a primeira hora 

da mañá ou, en todo caso, o antes posible , a súa imposibilidade de asistir ao centro.   

Unha vez incorporado ao centro, o profesorado cubrirá o correspondente impreso ao que 

que lle engadirá, de ser o caso, a documentación pertinente, e entregarao na Xefatura de 

Estudos no prazo máximo de 3 días.   

A partir do día 5 de cada mes, a Xefatura de Estudos remitirá á Inspección Educativa o 

resumo das faltas do profesorado do mes anterior, no que se farán constar as faltas e se 

están ou non xustificadas.  
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A copia de dito resumo porase no taboleiro da Sala de Profesorado.  O réxime de permisos 

e licencias do persoal docente está regulado pola Orde do 29 de xaneiro de 2016 ( DOG 

do 15 de febreiro de 2016). 

 

 

14. ACTUALIZACIÓN, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PE 
 

A actualización e seguimento do PE debe facerse cada curso escolar. 

O PE é un documento aberto e dinámico, que debe estar en constante revisión. 

Na memoria anual procederase a avaliar e analizar os logros acadados acordo co PE. 

 

Na memoria anual analizaranse aspectos como: 

 Coordinación do centro con outros centros, asociacións, concello,... 

 Colaboración cas familias do alumnado e canles de comunicación. 

 Clima escolar e formación integral do alumnado. 

 Accións postas en marcha para favorecer a mellora na calidade educativa do noso 

alumnado (Plans, proxectos, programas de innovación educativa, medidas de 

atención a diversidade,...) 

 Coordinación dos órganos colexiados. 

 Convivencia no centro. 

 Exercicio da competencia administrativa e de persoal, especialmente no relativo 

a trámites e requirimentos administrativos. 

 

O presente documento poderá ser modificado a proposta dos Departamentos didácticos  a 

través da CCP, do Consello escolar, do Claustro ou da Xunta de delegados.  

O PE adecuarase á lexislación vixente en cada momento. 

O Proxecto educativo estará a disposición da comunidade educativa na web do centro. 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160215/AnuncioG0164-050216-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160215/AnuncioG0164-050216-0002_es.pdf

