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CAPITULO III

Programa anual de actividades complementarias e extraescolares

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES Nivel educativo

Debuxo Unha saída do centro para visitar empresas de deseño, oficinas técnicas, museos, exposicións temporais Sen determinar

Economía Visita a unha empresa da zona 
Participación no taller “Resolución de conflitos de consumo” impartido pola Escola Galega de Consumo 
Charla do “Programa de Educación Cívico Tributaria” 

4 º ESO
1º BACHARELATO

Física e Química Visita a Aquaciencia 2º E 4º ESO

Visita a REGANOSA 
Visita FORESTAL do ATLÁNTICO 

2º BACHARELATO

Língua Galega Asistencia a representacións teatrais e a proxeccións cinematográficas que con carácter educativo se 
realicen ao longo do curso.
Visitas culturais que estean relacionadas coa materia impartida, ou que garden relación con algún dos 
temas transversais tratados.
Asistencia a charlas ou conferencias de contido literario ou lingüístico ou que se consideren importantes 
para a formación en valores.

ESO
BACHARELATO

Bioloxía e 
Xeoloxía

Visita á MUSEO DE HISTORIA NATURAL de Ferrol.
Itinerario das lagoas:A Lagoa e Val de Doniños (Ferrol), A Lagoa da Frouxeira (Valdoviño).
Aula de Ecoloxía Urbana-Ferrol: Biodiversidade.
Saída micolóxica ao Medio Natural (Bosque dos Nenos...):
O ecosistema litoral na praia de Covas.

ESO
BACHARELATO

Filosofía Visita aos Xulgados de Ferrol  4º ESO

Francés Realizar unha saída ao teatro que tería lugar ao longo do curso académico nalgunha cidade galega.  ESO

Latín e Grego Tentaremos tamén organizar unha viaxe a Lugo/Coruña para asistir a unha
representación teatral organizada pola delegación galega da SEEC (Sociedade Española de Estudos 
Clásicos).
Proxecto (re)coñecendo Ferrol: saídas por Ferrol en horario de clase co doble obxectivo de coñecer e valorar 
a nosa cidade.
Visita ao centro de interpretación de Caldoval.

ESO

2º e 3º ESO

3º e 4º ESO



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES Nivel educativo
Visita cultural a Santiago de Compostela. ESO

Língua Castelá Visita a Museos, Teatro e Audicións musicais Sen determinar

Matemáticas Olimpíada Matemática 
Rallie Matemático sen Fronteiras
Fase galega da Olimpíada Matemática que adoita convocarse en decembro e realízase en xaneiro.

2º de ESO
3º e 4º de ESO
1º e 2º de BACHARELATO

Música Asistencia a Concertos: 2 e 24 de Febreiro
Mocidade coa lingua

2º ESO
ESO

Orientación Plan Director: “Acoso Escolar”.
Proxecto Ausonia” Acerca de ti” (titorías)

1º ESO

Plan Director “Ciberseguridade
Programa de Sensibilización sobre o alcol e xogos de azar (Equipo Técnico da Unidade de Tratamento de 
Alchoholismo de Ferrolterra

2º ESO

Plan Director e convivencia: ”Violencia de xénero”.
Programa de Prevención Drogodependencias (ASFEDRO).
Obradoiro Sexualidade(Querote+)

3º ESO

 Plan Director e convivencia:
1. “Drogas e Alcol” (ASFEDRO)
2. Xornadas Portas Abertas no Campus Universitario de Ferrol ,UDC USC e outras.

Charlas da Armada
Visita do alumnado de 4º ESO (opción aplicadas) aos talleres do CIFP Ferroltera
Sexualidade Saudable (Centro de Orientación e Planificación Familiar de Ferrol)

4º ESO

Sexualidade Saudable (Centro de Orientación e Planificación Familiar de Ferrol.
Charla informativas presenciais e/ou online de Orientación universitaria que organiza o SAPE da 
Universidade de A Coruña, USC e Universidade de Vigo.

 1º BACHARELATO

Charla informativas presenciais e/ou online de Orientación universitaria que organiza o SAPE da 
Universidade de A Coruña, USC e Universidade de Vigo.

2º BACHARELATO

Tecnoloxía 7 de octubro: visita as instalacións de PULL & BEAR en Ferrol co alumnado de 1º de bacharelato de 
Tecnoloxía e Enxeñaría    • 2 de decembro: visita á EXPO IA na Coruña co alumnado do clube de Ciencia e 4º 
ESO Tecnoloxía.
12 de decembro: Visita ao laboratorio de materiais da EPEF do campus de Esteiro en Ferrol co alumnado de 
1º de bacharelato de Tecnoloxía e Enxeñaría.
16 de decembro: Participación no certame “Tecnólogo por un día”, alumnado de 1º Bacharelato (Tecnoloxía e 
Enxeñería) - 1ª convocatoria. Diferentes idades e convocatorias durante o curso. 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES Nivel educativo
Visitas as distintas actividades que nos propoña o CIS (Bacharelato e/ou ESO)
Concursos propostos por IGACIENCIA e exposicións ou obradoiros de temática STEAM
Participación no certame anual de TALENTOS INCLUSIVOS - 4º ESO Tecnoloxía
Participación de parte do profesorado do departamento no Clube de Ciencia do instituto. Terá lugar O 1º e 
3º martes de cada mes de 14:10 a 16:30 

Xeografía e 
Historia

Visita a Santiago: DO ROMÁNICO Á ACTUALIDADE. 
Se existira interese por parte do alumnado, propoñerase a realización dunha viaxe a Madrid para a visita dos
principais museos da capital. Recomendarase asistir a exposicións locais de interese. Exposicións,160 
conferencias, viaxes en colaboración con outros departamentos... que poidan xurdir ó longo do curso.

ESO
BACHARELATO



Biblioteca
Os aspectos relativos á organización e funcionamento programados para este curso

2022-2023 na Biblioteca do IES Sofía Casanova seguen as liñas marcadas no Proxecto de

BE  presentado  ao  PLAMBE,  concretadas  nas  liñas  prioritarias  2022-23  (documento

aprobado en Claustro e Consello Escolar). 

Organización e xestión

1. Continuar as melloras nos espazos físicos. O obxectivo para este curso é rematar

o acondicionamento de todo o espazo e definir novas funcións e usos do mesmo. 

2. Adecuar  os  fondos  aos  usuarios.  Culminar  o  proceso  de  expurgo  de  todo  o

material, para aproveitar o escaso espazo de almacenamento co que contamos.

E dotar progresivamente as áreas menos atendidas segundo as suxestións dos

departamentos. 

3. Culminar a catalogación dos fondos. Seguimos no inxente labor de rematar a

correcta e completa catalogación dos fondos seleccionados para que, dunha vez,

sexan accesibles a toda a comunidade a través do Meiga.

4. Actualizar e difundir os itinerarios lectores dos departamentos, xa elaborados.

5. Actualizar os carnés dos novos usuarios. 

6. Continuar  informando  á  comunidade  educativa  de  xeito  físico  (a  través  dos

espazos do corredor (televisión, taboleiros de anuncios, zona de exposicións), e

de xeito dixital (a través dos blogs (blog de biblioteca, blog do club de lectura de

adultos e por medio das nosas redes sociais)

7.  Promover os recursos da biblioteca. Continuar coa publicación de boletíns que

dean a coñecer as diferentes actividades. 

8. Integrar –na medida do posible– os recursos da biblioteca no currículo.

9. Revisar o proxecto lector.

10. Elaborar cos departamentos o Plan Anual de Lectura.
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11. Fomentar a lectura en sentido amplo (distintos soportes, textos)  a través de

actividades propostas no proxecto lector e cos nosos Clubes de lectura

12. Continuar no proxecto de BE na liña establecida desde o ano 2012.

13. Participar en proxectos interdisciplinares.

14. Continuar a formación do alumnado en materia de alfabetización informacional

implementando o Plan ALFIN5 Sofía.

15. Aplicar  o  Plan  de  Formación  de  Usuarios  adecuándoo  ás  necesidades  da

sociedade da información e das telecomunicacións.

16. Continuar co voluntariado de biblioteca 

17. Realizar  todas  estas  actuacións  tendo  presentes  as  competencias  LOMLOE,

especialmente “competencia en comunicación lingüística”, “competencia dixital”,

“aprender a aprender”, “competencias sociais e cívicas”, “sentido da iniciativa e

espírito emprendedor” e “conciencia e expresións culturais”. 

Avaliación

Realizar  a  avaliación  correspondente  atendendo  aos  criterios,  procedementos,

indicadores e instrumentos que procedan.

Equipo de Biblioteca

A  biblioteca  continua  traballando  nas  liñas  xa  marcadas  con  anterioridade.  A

coordinadora é María José Vilaboy.

O equipo está formado por:

María José Vilaboy: 5 Horas, Dinamización, Catalogación, Gardas. Club de Manga.

Voluntariado. 

Pilar Berrio Martín Retortillo: 2 horas, Gardas, Dinamización, Club de lectura

Pilar Vázquez Fernández : 1 hora. Garda, 2 Horas de Dinamización.

Emilio Saldaña Lourido: Sen horas. Obradoiro de Escritura. 

Daniel Iglesias Torrente: 1 hora, Garda, Dinamización e Club de Lectura. 
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Patricia Martínez Rodríguez: sen horas na biblioteca, Club Manga.

Andrés Rodríguez Bergara: sen horas, coordinador do Club de lectura

Alumnos voluntarios.

Horario.

Este curso segue a ser concibida como un “espazo aberto”:

        a. Priorizará os recreos para acceder aos fondos.

        b. Permanecen en horario lectivo os alumnos exentos dalgunha materia. 

Nos recreos realízase o préstamo bibliotecario.

O equipo de biblioteca ten asignado o horario que segue:

Luns Martes Mércores Xoves Venres

1º recreo

Pilar Berrio
Pilar
Vázquez

M. José 
Vilaboy
Daniel 
Iglesias

M. José 
Vilaboy
Pilar Berrio
Pilar
Vázquez

M. José 
Vilaboy

M. José 
Vilaboy
Pilar Berrio

10:30-11:20
M. José 
Vilaboy

2º recreo
M. José 
Vilaboy

Pilar Berrio
Daniel 
Iglesias

M. José 
Vilaboy

M. José 
Vilaboy
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Temporalización

O equipo de biblioteca xestionará os fondos da biblioteca, traballando na educación dos

usuarios e dinamizando a lectura segundo a seguinte temporalización aproximada.

MES CIRCULACIÓN XESTIÓN PROXECTO
LECTOR ALFIN DINAMIZACIÓN

SETEMBRO Carnés.
Préstamo

Expurgo
Catalogación

Xornadas  de
acollida. Iti

OUTUBRO Carnés.
Préstamo

Expurgo
Catalogación

Actualización
del PL y del PAL

Voluntariado.
ITI

Inicio  clubes  de
lectura
Blogs

NOVEMBRO Préstamo Catalogación
Itinerarios
lectores

Voluntariado.
ITI
Proxecto  da
área científica

Clubes 
Mes da ciencia
Blogs

DECEMBRO Préstamo Catalogación
Itinerarios
lectores

Voluntariado.
ITI

Clubes
Boletín trimestral
Blogs

XANEIRO Préstamo Catalogación
Itinerarios
lectores

Voluntariado.
ITI

Clubes
Día da paz
Blogs

FEBREIRO Préstamo Catalogación
Itinerarios
lectores

Voluntariado.
ITI

Clubes
Blogs

MARZO Préstamo Catalogación
Itinerarios
lectores

Voluntariado.
ITI

Clubes
Blogs
Boletín trimestral

ABRIL Préstamo Catalogación
Itinerarios
lectores

Voluntariado.
ITI

Clubes
Blogs
Día do libro

MAIO Préstamo Catalogación
Itinerarios
lectores

Voluntariado.
ITI

Clubes
Blogs
Día das letras

XUÑO Préstamo Catalogación
Itinerarios
lectores

Avaliación  da
biblioteca

Remate clubes de
lectura
Blogs
Boletín trimestral
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Programa de formación do profesorado no centro
Este  programa se desenvolve segundo o esquema seguinte:

Liña de Traballo Itinerarios Coordinador 

Competencia dixital Implementación do Plan dixital de centro
e actualización da competencia dixital. 

Nieto Barbeito, Andrés Gerardo 

Club de Ciencia Vázquez Fernández, Alba 

STEMbach López Suárez, Cristina Eugenia 

Competencia didáctica A  radio  escolar  como  ferramenta
educativa 

Sánchez Pérez, Rosa María 

Competencia en 
educación inclusiva e 
coeducación

Benestar  Emocional  a  través  do  modelo
Try-anthropotype 

Tenreiro Gavela, Francisco 

Competencia
comunicativa 

Internacionalización do IES Sofía Casanova Leira Bouzamayor, Eva 

Obxectivos

1. Coñecer os recursos de colaboración e participación dos centros educativos coas

universidades no desenvolvemento de proxectos de investigación.

2. Coordinar o traballo conxunto de investigación entre o centro e as universidades

e equipos de investigación implicados.

3. Coñecer  e  desenvolver  boas  prácticas  de  investigación  coparticipadas  polo

ámbito da educación secundaria e da universidade.

4. Deseñar, ensaiar e desenvolver propostas lúdicas que capaciten o alumnado, o

profesorado e outros membros da comunidade educativa para a resolución de

conflitos.

5. Comprender a finalidade do proxecto, a relación co currículo e as competencias

clave así como a súa avaliación.

6. Actualización  científica  do  profesorado,  aprendendo  o  manexo  dalgunhas

ferramentas  docentes,  integración  curricular  e  trasladando  destes  novos

coñecementos á aula.

7. Promover un axeitado clima de aula e de centro, considerando as relacións entre

profesorado e alumnado, e favorecer así o proceso de ensino e aprendizaxe.

11 de 121



8. Identificar  as incidencias  relacionadas coa  convivencia  no seo da  comunidade

educativa e promover medidas que fomenten a convivencia positiva.

9. Fomentar  accións  para  promover  a  inclusión,  a  convivencia  e  a  igualdade  no

ámbito  educativo  e  propiciar  dinámicas  para  identificar,  analizar  e  rexeitar

situacións de abuso, marxinación e discriminación.

10. Desenvolver valores que incidan na igualdade en todos os eidos entre homes e

mulleres,  xunto  coa  prevención  da  violencia  de  xénero  ou  de  actitudes  e

comportamentos  discriminatorios  pola  orientación  sexual  ou  a  identidade de

xénero.

11. Coñecer as diferentes posibilidades de organización do club de ciencias

12. Mellorar a competencia dixital do profesorado e da comunidade educativa no

ámbito do Plan Dixital de centro, que permita acadar a competencia dixital do

centro  nos  procesos  de  ensino  e  aprendizaxe,  de  xestión  e  de  relación  coa

comunidade.

13. Coñecer as ferramentas mais axeitadas para utilizar na educación a distancia,

promovendo  a  innovación  e  introdución  de  novas  ferramentas  para  o

desenvolvemento das competencias clave (Radio Escolar).

14. Participar  en  proxectos  de  internacionalización  (Erasmus+,  eTwinning  e

similares).

15. Deseñar e implementar proxectos de centro a partir  das experiencias e boas

prácticas desenvolvidas con éxito noutros países.
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Calendario
O  centro  desenvolverá  as  súas  actividades  lectivas  segundo  o  calendario  escolar

aprobado na ORDE do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para

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

Autónoma de Galicia.

Os días elixidos polo centro como días non lectivos son o 9 de decembro de 2022 e o 2

de maio de 2023.
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DECRETO 133/2007

Plan de integración didáctica das TIC
1. Situación de partida

1.1 Profesorado implicado

Xestión páxina Web e Aula Virtual: Ramón Rico Taboada

Equipo TIC:  Manuel  Pita  Gómez (coordinador  dinamización  TIC),  Alberto  José

Fuentes García

Equipo E-Dixgal: Olga Martínez Gómez (coordinadora Edixgal),  Andrés Gerardo

Nieto Barbeito

Participan tamén, o equipo directivo, M. Teresa Sebio Puñal, José Vilasánchez Seoane,

Andrés  Rodríguez  Bergara  e  Emilio  Saldaña  Lourido.  O  centro  ten  58  profesores  e

aproximadamente 614 alumnos/as de ESO e Bacharelato. 

Podemos indicar que a maioría dos profesores teñen como mínimo unha formación TIC

básica: saben utilizar un navegador de Internet, o correo electrónico, o programa XADE

e un procesador de textos. 

1.2 - Recursos materiais 

O inventario das aulas de informática é o seguinte:

AULA 012: 15 ordenadores + proxector

AULA 201: 16 PCs + proxector

AULA 204: 17 PCs + proxector 

AULA 208: 18 PCs + proxector

Noutras dependencias de uso común: 

Sala de Profesores: 4 PC +1 impresora 

Biblioteca 2 PC para xestión + 2 impresoras + 8 portátiles Internet para

alumnos + canón + pantalla proxección. 
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Administración: 2 PC + impresora fotocopiadora + escáner

Equipo Directivo: 3 PC + 1 portátil + 3 impresoras

Conserxería: 1 PC 

As aulas de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO contan co equipamento E-Dixgal: un miniportátil para

cada alumno segundo as condicións do programa Edixgal, PC de profesor, proxector e

PDI, ademais do carro de carga.

As demais aulas están dotadas de ordenador e sistema de proxección.

Hai tamén equipos en reserva para cubrir avarías ou substituír equipamento obsoleto

cando proceda.

No almacén, quedan máis varios equipos obsoletos que se foron retirando de distintas

dependencias e que se usan para despece e aproveitamento doutros (por exemplo, para

ampliacións  de  RAM).  Neste  curso  intentarase  reorganizar  e  facer  limpeza  de

equipamento obsoleto do almacén.

Varios profesores prefiren traballar co seu portátil ou tablet-PC privado. Nestes casos,

aos profesores se lles asigna unha IP fixa do rango do que dispón o centro.

1.3 - Utilización e organización actual 

O centro dispón dunha páxina web: www.edu.xunta.es/centros/iessofiacasanova/ 

Na  web  hai  información  específica  da  Administración,  do  equipo  directivo,  dos

departamentos, da ANPA e das Actividades extraescolares. A páxina inclúe asemade un

sitio  web dedicado á  aula  virtual  conformada pola aplicación web Moodle.  Ademais

inclúese unha ligazón a un formulario para rexistrar as incidencias TIC no centro.

Existe tamén un blog TIC no centro onde se poden:  subir  incidencias,  comprobar o

estado das incidencias abertas, ler un FAQ cos problemas e solucións máis comúns, e

cubrir un formulario de rexistro das aulas de informática.

O centro tamén participa no Proxecto Meiga, proxecto de integración das bibliotecas na

rede e a incorporación doas a sociedade da información. 
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Dispoñemos  de  conexión  a  Internet;  o  ancho  de  banda  resulta  insuficiente,  e  é

frecuente  que  no  comezo  das  horas  lectivas,  cando  moitos  ordenadores  están

conectándose  á  rede  ao  mesmo tempo,  existan  problemas  de  rendemento.  Tamén

resulta  insuficiente  se  se  require  realizar  algunha  descarga  pesada,  como  unha

maqueta Abalar dende o páxina oficial de descargas. 

A calidade da rede é especialmente problemática: imposibilidade de conexión por WiFi

en  moitos  puntos  do  centro,  incluíndo  a  sala  de  profesores,  e  cortes  na  conexión

durante  a  mañá.  Os  temas  xa  foron  tratados  en  cursos  pasados  coa  UAC,  e

parcialmente  solucionados,  aínda  que  reprodúcense  algúns  problemas  e  quedan

algunhas  dependencias  por  amañar  (tomas  de  rede  que  non  funcionan).  Pero  a

instalación de rede de base é deficiente, segundo indican todos os técnicos que veñen,

xa que o RACK presenta unha saturación e un desorde que fai difícil facer probas e pode

causar problemas, ademais de ser cuestionable desde un punto de vista de seguridade

eléctrica. O caso tamén está comunicado á UAC, e está solicitada a instalación dun novo

RACK dende cursos pasados.

Este é o sexto ano do centro en EDIXGAL. 

As aulas de informática teñen asignadas unhas horas fixas e o resto das horas poderán

ser reservadas polo profesorado que as necesite apuntándose nas follas que se colocan

semanalmente  no  taboleiro  da  sala  de  profesores.  O  uso  seguirá  sempre  criterios

pedagóxicos.  O profesorado que non ten asignación fixa, debe cubrir o formulario de

rexistro das aulas de informática habilitado para tal efecto.

2 - Liñas de traballo para o curso 2022/23 

2.1 - Adaptación por motivo da COVID

As medidas que se fagan nas aulas de informática serán as que inclúan os protocolos

aprobados pola Consellería.

2.2 - Actividades de integración curricular das TIC

A pandemia da COVID provocou un aumento radical do uso de ferramentas dixitais:

aulas virtuais, videoconferencias, etc. Deste xeito todo o profesorado está implicado na

autoformación  e  o  desenvolvemento  de  materiais  e  actividades  empregando  aulas
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virtuais,  xa  sexan  das  webs  dinámicas  ou  de  E-Dixgal.  Os  cursos  de  formación

específicos e a colaboración entre compañeiros está a ser unha constante para que

todo  o  profesorado  teña  as  competencias  necesarias  para  toda  a  casuística  tan

complexa á que nos enfrontamos.

Tamén existe un gran proceso de reflexión común e de busca de solucións (por exemplo,

posibilidade  de  gravar  clases,  solucións  de  audio  para  esa  situación  empregando  o

móbil como micro auxiliar, solucións de avaliación, etc.).

Ademais,  en  xeral,  e  igual  que  en  cursos  pasados,  as  actividades  previstas  sobre  a

Integración das TIC nos Departamentos, consisten basicamente en: 

• Busca de información en Internet.

• Uso do vídeoproxector para mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.

• Presentacións  PowerPoint  e  uso  de  vídeos  na  exposición  de  diversas

unidades didácticas.

• Emprego do ordenador na realización e resolución de exercicios on line.

• Utilización de software específico nas diversas áreas e na acción titorial.

• Uso de materiais en liña propios de cada profesor. 

• Acceso á Aula Virtual "Plataforma MOODLE”.

• Velar  para  que  a  plataforma  educativa  MOODLE  e  as  páxinas  Web  do

centro sexan verdadeiras ferramentas para a comunicación, a información e o

desenvolvemento  da  actividade  académica.  Así  mesmo,  algúns  profesores

utilizan o espazo Web como medio de transmisión de contidos cara aos seus

alumnos, por medio de blogs, wikis, etc.. Intentaremos que cada sexan máis os

profesores que utilicen a Web para ofrecer aos alumnos unha ampla e variada

gama de contidos de carácter didáctico: actividades de ampliación, consolidación

e recuperación, actividades complementarias e extraescolares, enlaces a páxinas

de interese didáctico, etc. 

Ademais o coordinar TIC realizará as seguintes actividades:
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• Actuar como interlocutor entre a Consellaría de Educación e o Centro para

as cuestións relacionadas coa experiencia  de incorporación das TIC á práctica

docente. Comunicarse e compartir experiencias cos coordinadores TIC de todos

os centros da comunidade a través das vías habilitadas para iso pola Dirección

Xeral de Innovación Educativa e Formación do Profesorado. 

• Coordinar todas as iniciativas que xurdan no centro relacionadas co uso

dos recursos TIC. 

2.2 - Actuacións de formación do profesorado 

Mantense actualizado o blog TIC do centro, https://iessofiacasanovatic.blogspot.com/,

completando o FAQ para que o profesorado poida coñecer as incidencias máis comúns,

así como aumentar a autonomía para a resolución destes problemas. Na mesma liña,

cada vez que se atende unha incidencia, trátase de informar para que, na medida do

posible, os docentes poidan saber como proceder se se reproduce a incidencia. 

Ao longo do curso solucionaranse os problemas puntuais que teña o profesorado do

centro  tanto  co  software  coma  co  hardware:  mal  funcionamento  de  impresoras,

recambio  de  cartuchos,  desconxelación de ordenadores  para a  instalación de novos

programas ou a gravación de ficheiros de datos,  embeber arquivos en blogs, tratar

imaxes, crear álbums de fotos para mandar por correo, etc.

En xeral, trátase de atender e axudar aos compañeiros/as, en especial aos que se senten

menos seguros no uso dos recursos informáticos, ensinar ao profesorado do centro o

funcionamento das salas de informática.

● Ensinar  ao  profesorado  novo  no  centro  o  funcionamento  das  aulas

multimedia (protocolo de chaves, mandos de canóns...).

● Xestionar os medios dispoñibles para optimizar o seu uso.

● Ensinar e fomentar o uso de software libre e da maqueta Abalar como

sistema operativo básico.

2.3 - Actividades para dinamizar a utilización dos recursos 
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Toda a información TIC relevante envíase a todo o profesorado por correo electrónico

para garantir que coñezan o funcionamento dos recursos no centro, sexan ou non de

nova incorporación. Ademais está o blog citado en epígrafes anteriores. 

Hai  que  sinalar  que  a  coordinación  TIC  ten  moi  poucas  horas  de  redución  para  a

cantidade de traballo que esixe,  sobre todo no relativo  á resolución de incidencias,

adaptación dos recursos á COVID,  trámite das incidencias con Internet coa UAC... A

maior parte das horas téñense que dedicar  á resolución de incidencias de distintos

tipos, causadas por unha instalación de rede obsoleta e que require dunha ampliación

do RACK, do uso de equipamento con moitos anos de antigüidade, etc.

Sobre o uso dos recursos dispoñibles, calquera profesor do centro pode usar cos seus

alumnos calquera das catro aulas de informática 12, 201, 204 e 208, respectando as

horas fixas das materias afíns ás TIC e calquera outra materia que o solicite a Xefatura

de Estudos de xeito xustificado pola natureza dos seus contidos en base ao currículo.

Para iso,  os profesores  deben reservar hora con antelación,  apuntándose nas follas

semanais que se atopan colocadas na sala de profesores todos os luns. 

Ademais, o profesorado pode usar os ordenadores dos Departamentos Didácticos, os

da Sala de Profesores, os da Biblioteca e os portátiles do centro. 

Ademais axudarase a: 

Crear informes: parte de incidencias para os alumnos, sobre cada ordenador, das aulas

de informática,  parte  de  incidencias  para  profesores  vía  web,  normas nas  aulas  de

informática. 

Analizar as posibilidades de mellora da organización de espazos e equipamento TIC do

centro co fin de responder á demanda e lograr unha utilización máis eficiente destes

recursos. 

Cooperación  e  apoio  aos  departamentos  didácticos  na  posta  en  marcha  e

desenvolvemento  das  actividades  que  incluíron  no  apartado  Plan  TIC  da  súa

programación didáctica, de varias formas: 

• As TIC como apoio e axuda ao labor do profesor na aula. 

• As TIC como ferramenta metodolóxica 
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• As TIC como ferramentas de potenciación das aprendizaxes dos alumnos. 

Colaboración  e  achega  de  recursos  TIC  nos  plans  e  proxectos  que  se  desenvolvan

durante este curso no centro. 

Informar sobre programas específicos, materiais e páxinas Web que puidesen ser de

utilidade a  través do correo electrónico e do blog dedicado ás TIC. 

Dende  as  materias  de  TIC,  tecnoloxía,  robótica,  programación,  economía,  etc.

propoñeranse proxectos e concursos aos alumnos, que intenten fomentar a utilización

de diferentes recursos TIC. 

2.4 Proxecto E-Dixgal 

Neste curso 2022/2023, continua o Proxecto de Educación Dixital E-DIXGAL nos cursos

de 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO e 4º ESO.

As  materias  que  se  comprometen  a  traballar  co  libro  dixital  son:  Relixión,  Valores

Éticos,  Educación Física,  Educación plástica,  visual  e audiovisual,  Bioloxía e Xeoloxía,

Filosofía,  Francés,  Lingua galega,  Física e Química,  Música,  Tecnoloxía  e  Xeografía  e

Historia.

Cabe destacar que neste curso ao igual que o ano anterior hai máis centros sumados ao

proxecto,  pero  os  recursos  da  asistencia  premium  son  os  mesmos,  polo  que  a

coordinadora E-Dixgal detectou un servizo de atención moito máis deficiente que en

cursos pasados neste comezo de curso.

3. Avaliación 

O obxecto final da avaliación do plan TIC será coñecer como perciben os alumnos as

actividades programadas, e tamén o resto de profesores, o proceso de introdución dos

recursos das novas TIC no proxecto curricular. 

Para iso, deberá analizarse, en primeiro lugar, o grao de cumprimento das tarefas e

actividades  previstas  neste  Plan  de  actuación,  as  modificacións,  que  sufrise  a

programación  e  os  motivos  destas  variacións,  sinalando  os  logros  e  deficiencias

detectados. 
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En concreto, deberán considerarse os seguintes aspectos: 

• A  influencia  dos  aspectos  organizativos  (espazos  e  equipamento)  no

proceso de integración curricular das TIC no centro. 

• As accións formativas en TIC realizadas e a súa adecuación ás necesidades

que se formulan nas actividades de integración curricular das TIC. 

• O  grao  de  participación  de  profesorado  e  alumnado  nas  actividades

propostas e as medidas a adoptar para incrementala. 

• As expectativas que xera a introdución das TIC respecto á posibilidade de

cambios  significativos  nos  procesos  de  ensino  -  aprendizaxe  e  na  práctica

profesional do profesorado. 

En canto aos procedementos que se utilizarán para a obtención de datos que permitan

avaliar os aspectos salientados, utilizaranse os que seguen: 

• Análise dos documentos e materiais producidos. 

• Enquisas  a  profesores  e  alumnos  participantes  nas  actividades

programadas. 

O uso  das  TIC  por  parte  dos  distintos  Departamento  Didácticos  está  recollido  nas

correspondentes Programacións Didácticas. 
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Plan anual de lectura 
INTRODUCIÓN

O Proxecto Lector (PL: vid. Proxecto lector Sofía Casanova) continúa sendo a referencia

para a elaboración dos Plans Anuais de Lectura, que se inclúen na programación xeral

anual. Continuamos tendo presentes os obxectivos expostos no PL:

• Fomentar o hábito da lectura.

• Educar no uso crítico da información: ALFIN. 

• Recompilar e sistematizar as actividades realizadas e por realizar relativas

aos dous obxectivos anteriores.

No  seu  momento  acordamos  5  intervencións  precisas para  a  consecución  destes

obxectivos. Mediante decisións consensuadas, abordabamos: 

1.- Sistematización de actividades.

2.- Elaboración de itinerarios lectores.

• Selección de títulos axeitados que teñan algunha relación con cada área de

coñecemento, para cada nivel de idade, escollidos con criterios de calidade.

3.- Creación de ambientes lectores.

4.- Soportes-Fondos.

• Selección adecuada de todo tipo de textos, en todo tipo de soportes, con todo

tipo de finalidades, no maior número de linguas posible.

5.- Profesor como mediador e modelo lector.

• Tanto no relativo aos formatos e xéneros tradicionais, como no referente ás

novas  fontes  de  información  relacionadas coas  TIC  (selección  e  uso  crítico:

ALFIN). Máis en “Obxectivos proxecto lector”.

Con estes criterios foron ideándose os  sucesivos Plans Anuais de Lectura (PAL).  A

medida que se ían desenrolando estas intervencións precisas, fomos conscientes  da

necesidade de formación:
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• Dun  alumnado  capaz  de  asumir  os  retos  da  Sociedade  da  Información  e  as

Telecomunicacións.

• Do profesorado, na súa función de mediador. 

Formación en:

• Alfabetización  informacional  (ALFIN),  concretada  na  busca,  xestión  e

comunicación da información.

• Alfabetizacións múltiples, entendendo a lectura nun sentido amplo: a “lectura”

(descodificación)  de todo tipo de códigos en todo tipo de soportes.

Vid. https://sites.google.com/site/alfabetizacionsofia/

Desta necesidade de formación devén a inclusión do Centro nun PFPP.

Este curso, solicitouse aos departamentos a achega de as modificacións ao PAL que

desexasen realizar. 

ACTIVIDADES MARCO1. (DEPARTAMENTOS/EQUIPOS/BIBLIOTECA)

Formación  de

usuarios

• Elaboración, difusión e implementación de  buscaunlibronosofia, tríptico e site

dirixido á formación de usuarios.

• Plan de voluntariado interno e externo. Blog de Voluntariado.

•

Educación ALFIN • Plan ALFIN5   Sofía Casanova. Implementación e actualización.

Fomento  da

lectura

• Club  de  lectura  xuvenil.   Este  ano  seguimos  o  itinerario  específico  de  poesía

iniciado o pasado curso.

• Club de Manga. Blog de Manga.

• Blog da Biblioteca.

• Ler ciencia na biblioteca escolar. Colaboración co Club de Ciencia.

• Socas informa. Socas nas Redes Sociais: Twitter e Instagram.

• Celebracións (colaboracións departamentos/equipos/biblioteca):

• Aniversarios.

1 https://sites.google.com/site/proxectolectorsofiacasanova/3intervencionsprecisas/3-1-actividades-marco#_ftn1
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• Cumpren anos 2022/23. Seleccionáronse efemérides correspondentes a este ano.

• Efemérides.  Día  das  Bibliotecas,  Samaín,  Día  contra  á  Violencia  de  Xénero.

Novembro,  mes  da  ciencia  en  galego,  Nadal,  Día  da  Paz,  Día  da  Muller

traballadora, Antroido...

• Mes das letras no Sofía.

• Itinerarios lectores por departamentos e interdepartamentais.

• Publicacións (dixitais/papel). 

• Tríptico de recomendacións de lecturas do verán.

• Obradoiro de microescritura (OME).

• Encontros entre clubs.

• Encontros con escritores. 

• Viaxes culturais. Roteiros literarios.

• Concursos.

Proxectos  de

aula/centro

Colaboracións

• Colaboracións de Biblioteca cos departamentos, equipos, programas e proxectos

de  aula/centroCoordinación  entre  Biblioteca,  Orientación,  Equipo  de

Dinamización Lingüística e TIC.

• Comisión de Biblioteca no Consello Escolar.

• Proxectos interdisciplinares

Difusión  de

actividades  e

recursos

relacionados coa

lectura

• Difusión das actividades na web do centro.

• Continuación de  alfabetizacionsofia (achega ás alfabetizacións múltiples:  guía

ALFIN 5 (alumnos), seminario (profesores) e experiencias.

• Boletíns trimestrais e anual.

• Blogs: Biblioteca / Club de lectura adultos / Manga / Voluntariado. 

• Socas informa / Socas nas redes sociais.

• Exposicións.

• Difusión nos tavoleiros da biblioteca: exterior e interior.

• Difusión na pantalla de TV da entrada do centro.

Familias • “Biblioteca de familias”: selección materiais, recomendacións lectura, guías... 

• Colaboración coa ANPA.
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Formación  do

profesorado

• Equipo de biblioteca: 

• Mediadores: orientacións lecturas.

Colaboracións  concretas  entre  departamentos,  equipos,  programas  e  proxectos  de

aula-centro e Biblioteca.

Departamentos • A  Biblioteca  colabora  mercando  todo  tipo  de  material  que  os

Departamentos solicitan logo de telo analizado e ponderado.

• Ademais, colaboracións Biblioteca con:

• Ciencias Naturais: Ler ciencia na Biblioteca Escolar. Novembro, mes da

ciencia en galego. Semana da fruta. Club de Ciencia.

• EPV: “Marcapáxinas autor letras galegas” / “Ler un cadro: ExpresArte”.

Poesía e imaxe. Clásicos ilustrados.

• Lingua española e literatura, Lingua galega e literatura. Mes das letras

no Sofía. Concursos. Día do Libro. Día das Letras.

• Latín e Grego: lecturas.

• Matemáticas e Economía: lecturas.

• Xeografía e Historia: Club de novela xuvenil. Exposicións. Actividades.

• Inglés: adquisición de textos en inglés. Préstamos.

• Música: lecturas e Cds.

• Áreas STEAM: Adquisición de fondos.

• Relixión: efemérides. Voluntariado.

• EF: Almorzos saudables, Semana da Froita. 

Extraescolares

Vicedirección

• Colaboración nas conmemoracións que se celebren no Centro.

• Colaboración nas  actividades do calendario  do libro e  da lectura do

curso 2022/ 2023.

Equipo  de

Dinamización

Lingüística

• Celebración Samaín e Magosto.

• Concursos en lingua galega.

• Exposicións Letras Galegas.

• Itinerarios culturais. Roteiros.
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• Encontros con escritores galegos.  

• Colaboracións  do  Equipo  de  Dinamización  Lingüística  no  Club  de

Lectura.

• Colaboracións da Biblioteca na revista Planeta Lingua.

• Colaboracións no Blog de Dinamización.

Equipo TIC • Actividades relacionadas coas TIC (Tecnoloxía e Informática). 

Depto.  de

Orientación e PT

• Espazo “Biblioteca de Familias”.

• Colaboración no Plan Acción Titorial.

• Apoio  a  actividades  relacionadas  co  alumnado  con  necesidades

educativas especiais.

• Actuación  da  Biblioteca  como  factor  de  compensación  social:  libros,

material TIC, etc. (en colaboración con Orientación e PT). 

ACCIÓN DOS DEPARTAMENTOS

Solicitouse dos xefes de Departamento a súa achega para o presente PAL. En xeral, este

curso apenas houbo cambios respecto ao último PAL.

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

O coñecemento científico é un dos grandes logros da humanidade. Coñecer e entender

o mundo en que vivimos, o planeta que habitamos, a estrutura dos seres vivos ou as

plantas que nos permiten vivir é un pracer e unha riqueza que afortunadamente está ao

alcance dos nenos e mozos da nosa sociedade. Os libros de ciencias transmiten ese

coñecemento. 

Agora ben, é conveniente que os alumnos non se limiten só á información dos libros de

texto, senón que lean tamén outros libros que explican ciencia doutra forma menos

sistemática,  pero  quizais  máis  amena  e  agradable.  Eses  outros  libros  son  os  de

divulgación científica, os de ficción científica ou literatura xuvenil moi entretida pero

que dalgún xeito está relacionada coa ciencia. 

O Departamento de Bioloxía e Xeoloxía contribúe ao proxecto lector desde tres vías de

actuación:
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1ª- Actuación na aula: A sección do RECANTO DA LECTURA incluída en todos os

libros de texto e en cada unha das súas unidades. Ao longo da semana adícanse uns 20

minutos á lectura de textos. Así, para a sección escolmáronse fragmentos de libros de

divulgación científica e de ficción científica adaptados ao nivel de comprensión dos

alumnos  a  fin  de  introducilos  neste  xénero  literario.  Outra  razón  para  incluír  esta

sección é practicar unhas competencias de comprensión e comunicación que están no

núcleo do sistema educativo. Un obxectivo esencial da educación obrigatoria é lograr

que os alumnos comprendan información escrita, neste caso información científica. 

2ª Actuación a través da BIBLIOTECA: LER CIENCIA NA BIBLIOTECA ESCOLAR.  O

departamento propón itinerarios científicos onde os alumnos poden atopar lecturas

científicas axeitadas ao seu nivel  tanto científico como lector,  así  como clasificadas

segundo  os  seguintes  criterios:  divulgación  científica,  ficción  científica,  literatura

xuvenil  relacionada coa ciencia.  Tamén dispón de enlaces interesantes a páxinas de

divulgación científica.

TÍTULO Estilo-Temática NIVEL

5 libros imprescindibles

GERALD DURREL Mi familia y otros animales (Alianza)

LUCY  HAWKING Y STEPHEN  HAWKIN  La  clave  secreta  del

Universo (Montena)

FERNANDO DÍEZ MARTÍN Breve historia  del...homo sapiens”.

(Ed. Nowtilus). 

INÉS GARCÍA, MARCOS ISAMAT ¿Por qué mi hijo se parece a su

abuela?  (Ed.Debate)

ISABEL FUENTES: Un gen fuera de la ley (Ed. Turpial).

Narrativa-Natu.

Narrativa-Astrf.

Ensaio-Evoluc.

EnsaIo-Xenét.

Narrativa-Xenét

1º-2º de ESO

3ºESO

4ºESO-1ºBach.

4ºESO-1ºBach.

BACHARELATO

ROSA MONTERO La ridícula idea de no volver a verte (Edit. Seix

Barral).

JUAN  LUÍS  ARSUAGA   Elemental,  queridos  humanos (Edit.

Temas de hoy).

RICHARD DAWKINS  El cuento del antepasado: un viaje a los

albores de la evolución (Ed. Antoni Bosch)

Narrativa

Evolución

Evolución

Bach.

4ºESO, Bach

4ºESO, Bach
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TÍTULO Estilo-Temática NIVEL

KONRAD  LORENZ  Cuando  el  hombre  encontró  al  perro

(Tusquets)

KONRAD  LORENZ   Hablaba  con  las  bestias,  los  peces  y  los

pájaros (Tusquets)

GERALD DURRELL  Encuentros con animales (Alianza)

GERALD DURRELL  Un zoológico en mi azotea (Alianza)

SONIA FERNÁNDEZ VIDAL   La puerta de los tres cerrojos  (La

Galera)

SONIA FERNÁNDEZ VIDAL  Quantic Love (La Galera)

LUCY  HAWKING  Y  STEPHEN  HAWKIN   El  tesoro  cósmico

(Montena

Etoloxía

Etoloxía

Amantes  de  la

Natureza

Narrat. Xuvenil

Astrofísica

4ºESO, Bach

4ºESO, Bach

Todos

2º,3º,4ºESO,Bac

h

4ºESO, Bach

DURREL, G; Un zoo en la isla (Ed. Labor) 

KELLY, J; La evolución de Calpurnia Tate (Roca)

ARSUAGA, J.L.; El reloj de MR. Darwin. (Temas de hoy)

DELIBES, M, DELIBES DE CASTRO, M.; La tierra herida (Destino)

KORN, W. La vuelta al mundo de un forro polar rojo (Siruela)

JÚRGEN T., KATJA W.; El fantástico viaje al Big Bang (Siruela)

Etoloxía

Narr. Xuvenil

Evolución

Ecoloxía

Consumo

responsable

Orixe universo

1º ESO. 

1º,2º,3º ESO. 

4ºESO, 1ºBACH.

4ºESO,1ºBACH

3º,4º ESO.

1º e 2º ESO.
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DEBUXO

• Lectura do libro de texto (metodoloxía especificada no PL).

• Avaliación da comunicación oral e escrita sobre o seu traballo. 

• Temporalización: O 30% do tempo dedicase á adquisición da lectura comprensiva. 

• Ámbito de aplicación: cursos nos que se imparte a materia de EPeV, é dicir, 1º, 3º e

4º da ESO.

•  Proxecto ler-ver un libro.

• Realización de marcapáxinas sobre o autor das Letras Galegas. 

• Tres libros imprescindibles:

• Bingham: 100 años de dibujos de arquitectura (Blume).

• Heller: 100 ideas que cambiaron el diseño gráfico (Blume).

• VV.AA.: El proceso del diseño gráfico (Blume).

ECONOMÍA

ITINERARIOS LECTORES. 

• Seth Godin:  La vaca púrpura: diferénciate para transformar tu negocio.   Ediciones

Gestión 2000. Na biblioteca.

• Serge Latouche: La apuesta por el decrecimiento. Ed. Icaria. Na biblioteca.

• Iñigo Araujo:  ¿Qué es el comercio justo?  Ed.  http://www.espaciocomerciojusto.org.

Na biblioteca.

• Grady  Klein  y  Yoram  Bauman:  Introducción  a  la  macroeconomía  en  viñetas.  Na

biblioteca.

• Thomas Piketty: La economía de las desigualdades. Editorial: Anagrama, 2015. 

• Lecturas do libro de texto (ao final de cada unidade): comentario.

• Comentario de novas de actualidade (revistas de economía, xornais especializados,

lecturas dirixidas de libros escollidos). 
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• Actuación  a  través  da  biblioteca:  O  departamento  está  subscrito  á  revista

“Emprendedores”. 

• Traballos guiados individuais ou en grupo con lecturas que figuran na sección de

Economía na biblioteca do centro. 

• As revistas de economía, as novas dos xornais especializados e xeralistas, así como

lecturas dirixidas de libros escollidos son fundamentais para adquirir ou consolidar

estes coñecementos, partindo do máis próximo e actual. 

PROPOSTA DE LECTURAS:

3º e 4º da ESO - OBRADOIRO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS

• Secredo. 

• Fish (http://es.scribd.com/doc/55937861/Fish)

• El vendedor de tiempo  de Fernando Trias de Bes. (Ed. Empresa Activa)

• ¿Quién  se  ha  llevado  mi  queso?  (http://video.google.com/videoplay?docid=-

7355823569743305856#)

• La  buena  suerte (http://www.librosfullgratis.com/2009/01/claves-de-la-

prosperidad.html )

• El arte de empezar de Guy Kawasaki (Ed. Ilustrae).

ECONOMÍA - 1º BACHARELATO

• Obelix e compañía de Uderzo-Goscinny (Ed. Grijalbo).

• O mercado e a globalización de J.Luís Sampedro (Edicións Destino).

• El  banquero  de  los  pobres de  Muhammad  Yunus  (Paidos  Ibérica  y  otras

editoriales).

• La gran apuesta de Michael Lewis ( Ed. Debate).

• Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza de

Daron Acemoglu y James A. Robinson (Ed. Deusto).

• Economía para dummies de Sean Masaki Flynn. (Ed. CEAC).
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• Hay vida después de la crisis de José Carlos Die (. Ed Plaza & Janés).

• La apuesta por el decrecimiento de Serge Latouche (Ed. Icaria).

• Hacia dónde va el mundo de Susan George (Ed. Icaria).

• Introducción a la macroeconomía en viñetas de Grady Klein y Yoram Bauman.

• El precio de la desigualdad de Joseph Stiglitz (Ed. Taurus).

• Algo va mal de Tony Judt. (Ed. Deusto). 

ECONOMÍA DE EMPRESA - 2º BACHARELATO

Traballo cos seguintes textos:

• Artigos de prensa e de revistas económicas como Emprendedores, Capital,...

• Textos legais.

• Plan Xeral Contable.

• Tamén fragmentos escollidos do libro Curso Práctico de Economía de la Empresa:

un enfoque de organización (Mª Ángeles Luque; Yolanda Bueno; Begoña Santos)

Pirámide, 2001.

LECTURAS.

• El libro rojo de la publicidad de Luis Bassat (Ed. De Bolsillo).

• La  vaca  púrpura:  diferénciate  para  transformar  tu  negocio de  Seth  Godin

(Ediciones Gestión 2000).

• La gran apuesta de Michael Lewis  (Ed. Debate).

• No logo. El poder de las marcas de Naomi Klein. (Ed. Planeta).

EDUCACIÓN FÍSICA

Dentro dos indicadores de avaliación para a adquisición dos estándares de aprendizaxe

en todos os niveis da ESO e en 1º BACH, temos incorporado, para a promoción do PAL, o

emprego por parte dos alumnos tanto de páxinas web, como de revistas especializadas,

recortes de prensa, etc. para elaborar traballos, presentacións, debates, etc.
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Todo iso tamén se leva a cabo de xeito máis amplo na disciplina de “Promoción de

estilos de vida saudables” en 2º ESO.

FILOSOFÍA

Tendo  en  conta  o  PL,  estas  son  as  propostas  de  traballo  (nelas  xorden  procesos

implicados na competencia lectora):

• Comprender globalmente (capacidade para identificar a idea principal do texto).

• Obter información (capacidade para extraer información do texto).

• Elaborar unha interpretación (capacidade para extraer o significado e realizar

inferencias a partir do lido).

• Reflexionar sobre o contido do texto (capacidade para relacionar o contido do

texto cos coñecementos previos).

• Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do

texto coa súa utilidade e función).

Para iso, algunhas das actividades propostas poden ser:

• Traballo  guiado  con  textos  filosóficos  obtidos  da  imprensa  ou  de  autores

facilitados polo profesor.

• Entrega ao alumnado a principio de curso dun glosario de terminoloxía específica

das materias que se imparten.

• Elaboración de traballos escritos segundo modelo facilitado ós alumnos.

ITINERARIOS LECTORES: Seguimos coa proposta de pasados cursos que inclúe estes

cinco textos fundamentais:

• Nora K. e Vittorio Hösle: El café de los filósofos muertos (Anaya)

• T. Cathcart e Daniel Klein: Platón y un ornitorrinco entran en un bar. Entender la

filosofía a través de los chistes (Planeta).

• VV.AA.: Filosofía. Todo lo que hay que saber (Taurus).

• Alastair Smith: El libro de la filosofía (Akal).
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• José Antonio Marina: Aprender a vivir (Ariel).

 Revistas: Filosofía Hoy  www.kioskoymas.com www.magzter.com

FÍSICA E QUÍMICA

ESO

Un dos grandes problemas atopados no alumnado de Física e Química e, por extensión,

en  todas  as  materias  científicas,  é  a  de  que  cústalles  moito  entender  os  textos

científicos. 

Desde  este  apartados  de  Fomento  da  lectura  pretendemos  que  se  cumpran  os

seguintes obxectivos para o noso alumnado:

• Ler de maneira comprensiva textos científicos de Física e Química acordes co

nivel de ensino onde se atopa.

• Elaborar resumos de textos científicos sinxelos extraendo a idea principal dos

mesmos.

• Adquirir unha linguaxe científica o máis clara posible, sendo capaz de incorporala

a súa linguaxe habitual.

• Promover  entre  o  alumnado  a  lectura  sen  prexuízos,  sen  medo  ao  ridículo,

participando e preguntando o que non se entenda.

Para  cumprir  con  estes  obxectivos  propoñemos  unha  serie  de  actividades  que

desenvolveremos durante todo o curso académico. Estas actividades son as seguintes:

• No inicio do curso dedicaremos unha sesión lectiva á lectura, en voz alta, dun

texto científico sobre Física e Química. O texto empregado pódese coller tanto

dun libro de divulgación científica como de periódicos, revistas, etc.

• Ao longo do curso, e despois de cada tema, dedicarase un tempo á lectura dun

texto que teña relación co tema tratado.

• Tamén ao longo do curso traballarase sobre un libro de divulgación científica de

lectura obrigada para o alumnado.
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Da  lectura  dos  textos  anteriormente  citados  deben  desenvolverse  os  traballos

seguintes:

• Elaborar un resume do texto onde quede claro o tema que se trata, así como a

idea principal do texto.

• Facer  un  glosario  de  termos  científicos  encontrados no texto  e  que  requiran

dunha  mellor  comprensión.  Valorarase  a  utilización  do  dicionario,  así  como

recorrer a outras fontes de información para entender ditos termos.

BACHARELATO

Se a intensidade que se dedica a este apartado na ESO, neta materia procurarase un

fomento da lectura e pretendemos que se cumpran os seguintes obxectivos para o noso

alumnado:

• Ler de maneira comprensiva textos científicos de Química acordes co nivel de

ensino onde se atopa.

• Adquirir unha linguaxe científica o máis clara posible, sendo capaz de incorporala

a súa linguaxe habitual.

• Para cumprir con estes obxectivos propoñemos unha serie de actividades que

desenvolveremos  durante  todo  o  curso  académico.  Estas  actividades  son  as

seguintes:

• Lectura do libro de texto, non limitándose o estudo duns apuntamentos.

• Fomento da lectura de libros de divulgación científica.

• Fomento da lectura de artigos de revistas divulgación científica.

FRANCÉS

Estas son as lecturas propostas polo Departamento de Francés para o presente curso:

1º de Bac. La Vénus d´ille de Prosper Mérimée.

2º de Bac. L ´Ëtranger de Albert Camus.

4º ESO: Arsène Lupin de Maurice Leblanc.
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3º ESO: Le match de Thomas de Nicolas Boyer.

2º e 1º ESO  Morceaux choisis.

Recoméndase a biblioteca a suscripción da revista: Mon quotidien.

GREGO

LECTURAS

3º  de  ESO trabállase  cun  mínimo  de  seis  textos  por  avaliación  que  son  lidos  polo

alumnado na casa para traballar logo na clase con actividades de comprensión lectora.

4º de ESO e de bacharelato lense as obras de autores latinos e gregos indicadas a

continuación e realízanse actividades en grupo na aula sobre estas obras.

• Esopo, Fábulas, editorial Alianza (selección).

• Apuleio, O asno de ouro, editorial Alianza (conto de Cupido e Psique).

• Platón, Diálogos (fragmentos).

• 1º de bacharelato, dous por avaliación: 

• Esopo, Fábulas, editorial Alianza, biblioteca temática número 8203.

• Homero,  Odisea, recoméndanse a tradución ao galego editada polo Consello da

Cultura Galega ou as traducións ao español das editoriais Cátedra ou Espasa.

• Sófocles, Edipo rei, recoméndase a edición das traxedias de Sófocles da editorial

Cátedra.

• Aristófanes, As Asambleístas, recoméndase a tradución da editorial Alianza.

• Platón, Diálogos (fragmentos).

• Platón,  Critón,  recoméndase a  edición da editorial  Espasa,  colección Austral.  

INGLÉS 

1º ESO 

Ler e entender frases simples (anuncios, catálogos, pósters....) 
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Ler textos curtos e simples (cartas personais, horarios, menús....) 

2º ESO E 3º ESO 

A través do material de lectura do programa propio do curso, preténdese mellorar as

habilidades lectoras, a comprensión de textos en Lingua Inglesa e a interiorización do

novo vocabulario 

Incorporación da lectura de textos: Julie Hart: British Myths and Legends (Burlington), A

Sherlock Holmes Collection e outros.

4º ESO 

Cada unidade do curso ofrece material de lectura en gran grupo, centrado no tema da

unidade  coas  súas  correspondentes  actividades  que  axudarán  na  mellora  das

habilidades de comprensión e expresión oral. 

BACHARELATO 

Son obxectivos  de  bacharelato  interpretar  e  ler  textos  orais,  escritos  e  visuais  dos

medios  de  comunicación  de  xeito  autónomo,  textos  que  presenten  estruturas

organizativas  con  fíns  concretos  e  diversos.  É  importante  facer  fincapé  na

interpretación de textos escritos e na utilización de información proporcionada polos

mesmos. O alumnado traballa as destrezas de lectura a través de textos de temática

actual  lidos  en  voz  alta  ou  de  xeito  individual  para  poder  traballar  a  continuación

actividades  de  deducción  de  significados,  busca  de  ideas  principais  e  secundarias  e

organización textual. 

En  todos  os  niveis  e  sempre  que  sexa  posible  levaranse  revistas,  periódicos  como

National Geographic, Speak up... 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

A través de las lecturas y de los diferentes textos vistos en el aula, abordaremos el

PAL. 

• 1º ESO incluimos dos textos del género narrativo, variando la temática, de corte

fantástico, de aventuras y terror: El valle de los lobos de Laura Gallego, selección

de relatos de Edgar A. Poe, y Teatro breve de tres autores diversos. 

36 de 121



• 2º  ESO:  se  incluyen otros  tres  textos  narativos  en  los  que  se  abordan otros

subgéneros:  Rebeldes de Susan Hinton,  El príncipe de la niebla  de Carlos Ruiz

Zafón, cinco relatos de Arthur Conan Doyle.

• 3º  ESO.  Tres  lecturas  de  tres  autores  clásicos  para  facilitar  su  primer

acercamiento a la historia de la literatura medieval (El Romancero), renacentista

(Lazarillo) y barroca (Rinconete y Cortadillo y cuatro novelas ejemplares más de

Miguel de Cervantes).

• 4º ESO. Tres lecturas que se relacionan con el curriculum: Leyendas de Bécquer,

Sonata de Otoño de Valle-Inclán, y  La casa de Bernarda Alba de Federico García

Lorca.

• 1º BAC. Tres lecturas relativas al curriculum. Una por género, una por trimestre:

Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, selección de capítulos del

Quijote de Cervantes y Los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán.

• 1º  BAC:  Literatura  Universal.  Tres  lecturas  relativas  al  currículum:  Hamlet de

Shakespeare, Frankenstein de Mary Shelley, El extranjero de Albert Camus.

• 2º BAC. Cuatro textos que son los indicados por la CIUGA: Romancero gitano de

Federico  García  Lorca,  El  lector  de  Julio  Verne  de  Almudena  Grandes,  La

fundación de Buero Vallejo,  Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García

Márquez.

• Celebración  del  Día  del  Libro.  Se  elegirá  un  autor  como cada  año  al  que  se

dedicará un homenaje y  el recitado de lecturas seleccionadas para cada curso. 

La evaluación de estas lecturas se realizará de diferentes maneras: control de lectura,

elaboración de trabajo... Los profesores se encargaban de contextualizar los textos con

la información pertinente relativa a los autores, a la época, a los temas, personajes,

estructura, etc... Se insistirá mucho en la necesidad de programar la lectura con tiempo,

en facilitar la motivación del alumnado, en la importancia de extraer conclusiones de lo

leído.

Se  considera  requisito  imprescindible  para  la  aprobación  de  la  asignatura  el  haber

superado los objetivos de esta lectura.  En la nota de la evaluación se pondera un 10 por
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ciento.  Algunos  profesores  redondean  notas  hacia  arriba  en  casos  dudosos,  si  los

alumnos exponen en clase un trabajo sobre algún libro previamente pactado con ellos.

LINGUA GALEGA E LITERATURA

O Proxecto  Lector  do  Centro  é  unha  das  ferramentas  para  o  desenvolvemento  da

destreza lectora do alumnado. Dado o carácter instrumental directo da lectura, esta é

un  instrumento  esencial  para  todo  tipo  de  aprendizaxes  no  marco  académico  e

curricular.

Trátase  de  conseguir  lectores  e  lectoras  competentes,  capaces  de  interpretar,

reformular, comunicar, valorar e emitir xuízos críticos sobre o que len.

Tanto  na  programación  didáctica  e  curricular  da  ESO  como  na  do  Bacharelato,  o

Departamento de Lingua e Literatura contempla diversas medidas e actividades para

potenciar a capacidade e a comprensión lectoras, para o fomento do hábito de lectura:

como fonte de gozo e enriquecemento persoal, como ferramenta para a ampliación dos

coñecementos  e  a  mellora da  propia  expresión e para  o  uso crítico da información

obtida mediante lectura.

Para cada curso e nivel están establecidas unha serie de  lecturas complementarias

(detalladas  máis  abaixo),  pero  ademais  hai  numerosas  actividades,  no  contexto  das

clases, para o desenvolvemento dos contidos do currículo, en cada curso e nivel, en

base á lectura,  comentario e  comprensión crítica  de todo tipo de textos (literarios,

administrativos, xornalísticos, etc.). Este curso, engadíronse dúas novidades: unha para

4º ESO e outra para 1ª BAC.

Como estratexias de aprendizaxe lectora contémplase a lectura en voz alta, o recitado e

a lectura dramatizada.

Aprovéitanse os recursos da Biblioteca, de xeito que, por exemplo, a práctica totalidade

das obras de lectura propostas, están a disposición do alumnado nesa dependencia. Do

mesmo xeito, poténciase o seu uso como centro de documentación a disposición do

alumnado para preparar traballos, facer consultas, obter datos etc. relacionados coa

materia de Lingua Galega e Literatura.
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Cómpre salientar  tamén a colaboración  realizada desde o Departamento de Lingua

Galega e Literatura coa Biblioteca, co Equipo de Dinamización Lingüística e co Grupo de

Teatro do Instituto nas accións que contribúen ao desenvolvemento do Plan anual de

lectura/proxecto lector.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS:

• Os alumnos lerán ao longo do curso tres libros de lectura (un como mínimo por

cada  avaliación).  A listaxe  é  aberta,  podéndose  engadir  algún  máis,

especialmente aquelas novidades que vaian xurdindo durante o curso e que o

profesor considere axeitadas para os alumnos nos diferentes niveis. A biblioteca

intentou mercar canta novidade fose requerida para os alumnos.

• Deberán facer unha lectura crítica dos mesmos acorde co nivel ao que pertenzan.

• Serán avaliados mediante un control de lectura ou ben un traballo no que se

analizará a estrutura narrativa da obra.

1º ESO

A banda sen futuro (Marilar Aleixandre)

A torre das lavercas (Daniel Ameixeira)

O misterio do cemiterio vello (Fina Casalderrey)

Cartas de inverno (Agustín Fernández Paz)

Lúa de Senegal (Agustín Fernández Paz)

Dragal I, II, III (Elena Gallego Abad)

Unha aventura na escola (Ana Mª Magalhaes e Isabel Alcada)

Volverás golfiño (Andrea Maceiras)

A illa de todas as illas (Xabier P. Docampo)

O misterio das badaladas (Xabier P. Docampo)

O Pazo Baleiro (Xabier P. Docampo)

Resalgario (Antonio Reigosa)
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Usha (María Reimóndez)

Ti non xogas! (Silvestre Gómez Xurxo)

As meigas den Lupa (María Solar)

E Xoel aprendeu a voar (Marica Campo)

O amor, l'amour (Pepe Carreiro)

2º ESO

Os fillos do vento. Contos tradicionais xitanos (Antoloxía)

Memorias dunha vaca (Bernardo Atxaga) 

O paxaro do mel (Adolfo Caamaño)

A Pomba e o Degolado (Fina Casalderrey)

Leonel (Antón Cortizas)

O centro do labirinto (Agustín Fernández Paz)

Os trece anos de Branca (Agustín Fernández Paz)

Contos de lobos (ÁnxelFole)

Irmán do vento (Manuel Lourenzo) 

As lágrimas de Shiva (César Mallorquí)

Pel de lobo (Xosé Miranda)

Mecanoscrito da segunda orixe (Manuel de Pedrolo)

Cando petan na porta pola noite (X. P. Docampo)

Unha estrela no vento (Ledicia Costas)

As fronteiras do medo (Agustín Fernández Paz)

3º ESO 

A cabeza de Medusa (Marilar Aleixandre)

A expedición do Pacífico (Marilar Aleixandre)
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Sobrevives (Fina Casalderrey)

Un bosque cheo de faias (Francisco Castro)

O corazón de Xúpiter (Ledicia Costas)

Alexandra (Lola Gándara)

O último traballo do señor Luna (César Mallorquí)

Tristes armas (Marina Mayoral)

Ollos de auga (Domingo Villar)

Mentira (Care Santos)

4º ESO 

A esmorga (Eduardo Blanco Amor)

Vento ferido (Carlos Casares)

Cousas (Castelao)

Os dous de sempre (Castelao)

Retrincos e Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete (Castelao)

As crónicas do sochantre (Álvaro Cunqueiro)

Os outros feirantes (Álvaro Cunqueiro)

Dos arquivos do trasno (Rafael Dieste)

Longa noite de pedra (Celso Emilio Ferreiro)

Á lus do candil (Ánxel Fole)

O crepúsculo e as formigas (Xosé Luís Méndez Ferrín)

O que sei do silencio (Andrea Maceiras)

1º BACHARELATO 

O bosque de levas (Alfonso Álvarez Cáccamo)

Ilustrísima (Carlos Casares)
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O sol do verán (Carlos Casares)

Os vellos non deben de namorarse (Castelao)

O incerto señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca (Álvaro Cunqueiro)

Merlín e familia (Álvaro Cunqueiro)

Flor de Area (Manuel Lourenzo González)

Memorias dun neno labrego (Xosé Neira Vilas)

O fidalgo e outros relatos (Ramón Otero Pedrayo)

O porco de pé (Vicente Risco)

O lapis do carpinteiro (Manuel Rivas)

Un ano e un día (Martínez Oca)

Palabras envelenadas (Marta Carranza)

Os donos do Paraíso (Andreu Martín)

De Poe a Lovecraft. O relato fantástico

Pepa a loba (Carlos Reigosa)

Aire negro (Agustín Fernández Paz)

Sete caveiras (Elena Gallego)

Europa Express (Andrea Maceiras)

O Gran Reino (Eduardo Santiago Soto)

2º BACHARELATO

Os alumnos deberán seleccionar, en función dos seus gustos e intereses:

1ª Avaliación: unha obra publicada entre 1900 e 1936.

2ª Avaliación: unha obra publicada entre 1936 e 1976.

3ª Avaliación: unha obra publicada entre 1976 e a actualidade.
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(Lectura,  análise  e  comentario  de  textos  significativos,  polo  menos  dunha  obra

completa de cada un dos períodos literarios referidos).

MATEMÁTICAS

Conforme ao disposto respecto ao Plan lector, nas clases de matemáticas, cando as

circunstancias o aconsellen, os alumnos lerán enunciados dos exercicios propostos en

alto  para  favorecer  o  obxectivo  da  lectura  comprensiva,  ámbito  fundamental  da

competencia  lingüística.  Nesa  liña,  tamén  nos  casos  axeitados,  esixirase  que  nas

respostas dos exames expliquen e xustifiquen nos mesmos as solucións respectivas.

Lecturas aconselladas

Segundo a decisión do departamento, as lecturas aconselladas no primeiro trimestre

con relación ás matemáticas serían as que se citan a continuación. Cada unha delas vai

acompañada dun breve comentario.

• El asesinato del profesor de matemáticas de Jordi Sierra i Fabra (ESO)

Editorial:  Anaya  Colección:  El  Duende  Verde  169  pax.  Tipo:  Novela/  Resolución  de

problemas 

Comentario: Este libro está feito como un xogo, para que rías e sufras un pouquiño co

misterio: tres alumnos que odian as Matemáticas teñen que investigar o asasinato do

seu profesor, para o que terán que resolver varios problemas e descubrir de paso que as

matemáticas non son tan horribles.

• Los crímenes de Oxford de Guillermo Martínez (BAC)

Editorial: Destino Colección: Ancora y Delfín, 216 páx Tipo: Novela

Comentario: Unha anciá foi asasinada en Oxford e todas as pistas sobre o crime están

baseadas  nos  números  primos,  as  ternas  pitagóricas.  Un  becario  e  un  eminente

profesor investigan o crime.

• Un conto enmarañado de Lewis Carroll (ESO)

Editorial: Nivola Colección: El Rompecabezas 192 páx Tipo: Cuento/ Problemas 
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Comentario: Nos dez capítulos dunha historia con todo o seu inxenio e encanto, Lewis

Carroll agrupa algúns dos seus problemas máis desconcertantes.

MÚSICA 

Adícase un tempo á lectura en todas as clases Actividades:

• Lectura atenta dos contidos da unidade didáctica correspondente, a través do

libro de texto.

• Lectura de textos relacionados co tema a tratar en cada momento.

• Busca de noticias de prensa relacionadas coa materia  e  o tema a tratar  nun

determinado momento.

• Elaboración  de  carteis  informativos  por  parte  do  alumnado,  relacionado  cos

conceptos aprendidos en cada unidade.

• Expresión oral e escrita en relación coa sensación e experimentación sonora.

• Lectura e escoita dun conto musicado, que posteriormente terán que elaborar

eles. Por exemplo: “El pájaro de fuego”, “Una mota de polvo”, etc.

• Lectura rítmica.

• Lectura de grafías non convencionais.

• Lectura de musicogramas.

• Lectura de noticias e textos na web.

• Lectura e busca en diversas fontes, da vida e obra dos principais compositores da

historia da música.

• Realización de blogs relacionados coa materia de música e búsqueda na web das

respostas  as  actividades  propostas  polo  profesor  para  cubrir  as  diversas

“entradas”.

• Partindo do libro Memorias dun Neno Labrego de Neira Vilas, “Elaboración de

propostas artísticas sobre os libros...”: UN DÍA NA VIDA DE ...

• Confección de biografías fantásticas sobre o autor ou a autora. 
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• Achega fotográfica. 

• Falar  ou  escribir  un  texto  tomando como motivo  a  portada  dun  libro  ou  un

debuxo que faga referencia ao comezo do texto que deben ler.

• Lectura en voz alta. 

• Tarxetas en branco con diferentes letras do alfabeto. 

• Cadáveres  exquisitos.  Escribimos  na  parte  superior  dun  folio  unha  sentenza

sobre o texto escollido para a lectura ou o libro e facemos que circulen pola

clase.  Realizaremos  varios  ao  mesmo  tempo  para  que  todo  o  mundo  teña

traballo.

• Saídas extraescolares ou visitas académicas.

• Elaboración do alfabeto da obra ou do texto lido.

• Elaboración  de  marcapáxinas  das  lecturas.  A  xeito  de  alfabeto  da  obra,  coa

selección de textos ou imaxes do libro etc.

• Elaboración de calendarios de lectura para o vindeiro curso. 

•  Unha carta ou unha entrevista a unha das protagonistas da lectura: o alumnado

elabora as preguntas e as respostas.

• Elaboración de propostas artísticas sobre os libros e a súa autora ou o seu autor:

imaxes que nos suxire, colaxes, cartafoles da obra etc. 

• Saídas extraescolares ou visitas académicas: espazo para a lectura ou difusión da

lectura aproveitando as saídas do centro (excursións, visitas académicas etc.) a

xeito de “poesía gratis na rúa”, safaris fotográficos de lectura, recitais en prazas

públicas ou en espazos cerrados, gravación das lecturas en mp3 para realizar

podcasts etc.

• Exposición de todos os materiais a través do blog, da páxina web, na semana

cultural do centro, na actividade do mes dedicada a un texto etc.

• Visita de webs, en busca de libros que poidan estar relacionados coa materia.
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ITINERARIO LECTOR:

• GELINEK, Joseph: La décima sinfonía. (Editorial: Plaza & Janés 2008).

• GROUT,  Donald  J.  y  PALISCA,  Claude  V:  Historia  de  La  Musica  Occidental  1.

(Editorial Alianza Música 2011).

• GROUT,  Donald  J.  y  PALISCA,  Claude  V:  Historia  de  La  Musica  Occidental  2.

(Editorial Alianza Música 2011).

• FUBINI,  Enrico:  La estética  musical  desde  la  Antigüedad hasta  el  siglo  XX  (Ed

Alianza Música 2005).

• CRUCES, Francisco y otros:  Las culturas musicales:  lecturas de etnomusicología

(Ed. Trotta 2001). 

• ROSEN, Charles: El estilo Clásico Haydn, Mozart y Beethoven. (Ed: Alianza música

2015).

• ROSEN, Charles: Formas de sonata. (Ed: Idea Books 2004).

Revistas:  www.rockdelux.com www.mundosonoro.com www.scherzo.es

www.musicalis.es www.ritmo.es

RELIXIÓN

Pola  natureza  da  materia,  na  que  se  traballa  frecuentemente  co  texto  sagrado,  a

dinámica recae en exercicios e prácticas de comprensión lectora da Biblia e dos seus

xéneros  literarios,  preguntas  sobre  o  lido,  extracción  da  idea  principal,  etc  e  na

realización de sínteses escritas ou exposicións orais do texto traballado. Son frecuentes

as  lecturas,  exposicións  de  ideas  e  opinións  persoais  así  como a  interpretación  da

información  icónica  e  textual  de  distintos  proxectos  realizados  polo  alumnado que

contribúen ao desenvolvemento das competencias clave. Como é evidente, entendemos

que o fomento da lectura e da expresión oral e escrita, a inmersión nas técnicas da

información  e  a  comunicación  son  obxectivos  de  ensino  a  cuxo  impulso  debemos

contribuír. Constitúen exemplos diso os seguintes obxectivos:

• Utilización das novas tecnoloxías para o tratamento da información acompañado

da lectura, mediante de blogs educativos, webs,etc. Inclusión na programación
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de tarefas e proxectos de busca e curación da información a través de distintos

soportes.

• Interese  pola  lectura  de  todo  tipo de  publicacións  que  acheguen á  realidade

global na que vivimos. Revistas, xornais, cómics, etc

• Estimulación  do  gusto  pola  lectura,  a  reflexión  e  o  comentario  de  textos

literarios e eclesiais de diferentes épocas, posicionamentos e autores.

• Actitude de procura de canles comunicativos, creativos e persoais.

• Valoración  crítica  das  mensaxes  que  transmiten  os  medios  de  comunicación

social e a publicidade.

• Fomento do interese pola Biblia  como unha gran biblioteca  chea de diversos

autores, datas, xéneros literarios, etc e afondar na actualidade da súa mensaxe.

• Dramatizacións  de  escenas  bíblicas  ou de calquera  outra  situación  que  poida

resultar significativa para os alumnos.

• Aprendizaxe a través do modelado da lectura en voz alta. Para iso o profesor lerá

en voz alta,  textos  variados,  a  fin  de informar ó alumnado na necesidade de

interpretar, declamar ou proclamar segundo sexa o tipo de texto.

ACTIVIDADES.

• Colaboración nas actividades programadas pola biblioteca do centro.

• Pola  escasa  dispoñibilidade  horaria  non  facilitamos  un  listado  de  lecturas

recomendadas á os nosos alumnos, si facemos recomendacións por medio dos

blogs e webs da área.

• lecturas de textos dos libros que resumimos na seguinte táboa e que son acordes

coas unidades didácticas da área de relixión programadas en diferentes cursos.

• Comentario  de  de  textos  ou  extractos  de  películas  ou  documentais  que  se

mencionan na táboa e que están integrados nas tarefas das unidades didácticas

dos cursos da ESO e o Bacharelato.

LECTURAS RECOMENDADAS:
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No  cadro  reflíctense  lecturas,  películas  e  documentais  que  empregamos  na  aula

relacionados coas unidades da área por tanto a información do curso non é a referencia

de nivel para a lectura, senón o contexto no que se desenvolven.
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TÍTULO CONTIDO LINKS CURSO

O meu nome é Skywalker

Agustín Fernández Paz

Raquel pasa moito tempo observando á xente que entra e sae. Un

día  repara  nun  home  que  sempre  está  parado  ás  portas  do

establecemento,  pedindo  esmola,  e  a  quen   ninguén  parece  ver,

agás a nena. Convencida de que se trata dun home invisible. 

Temas:

A  marxinación  social  dos  sen  teito.  Unha  visión  respectuosa  e

solidaria das persoas que viven marxinadas nunha sociedade que as

invisibiliza.

http://agustinfernandezpaz.gal/

libros/o-meu-nome-e-skywalker/

1º,2º ESO

O sentido da vida é unha vida

con sentido

Rocío Rivero

A vida ensínanos que nada é para sempre, que os nosos soños non

sempre se cumpren e que non podemos aferrarnos ao pasado nin

vivir  suspirando  polo  futuro.  Ensínanos  a  superar  as  situacións

adversas e saír fortalecidos delas.

Temas

A intelixencia emocional e a resiliencia

http://

rocioriverolopezunamiradapsicologic

a.blogspot.com.es/p/el-sentido-de-

la-vida-es-una-vida-con.html

https://

lecturaobligada.wordpress.com/

2015/08/06/rocio-rivero-lopez-el-

sentido-de-la-vida-no-es-otro-que-

una-vida-con-sentido/ 

3º ESO

1º BAC

Chamando ás portas do ceo.

Jordi Sierra i Fabra

Silvia, estudante de Medicina, marcha á India para traballar como

cooperante durante o verán nun hospital situado nun perdido lugar

do mundo.  Na India  coñecerá a dor  e o sufrimento dos que non

http://www.edebe.es/publicaciones-

generales/libro-chamando-as-

2º ESO

1º,2º BAC



TÍTULO CONTIDO LINKS CURSO

teñen nada, pero tamén a alegría e a paz da súa conciencia, e vivirá

a cabalo non de dous, senón de tres mundos: por un lado, Arturo,

que a espera en España; por outro, Leo, o médico, cooperante coma

ela,  capaz  de  renunciar  a  todo  por  estar  alí;  e,  finalmente,

Mahendra, o hindú que garda o máis doloroso dos segredos e que a

introducirá nun novo horizonte sen fronteiras.

Temas:

Solidaridade, cultura, paz, valores.

portas-do-ceo=2384=5=4

http://www.planlector.com/

descarga.asp?

idDoc=1111&d=acpgal21.pdf

¿Qué é o Comercio Xusto?

Iago Araujo Molina

A través dun cómic, Iago Araujo Molina inícianos ao funcionamento

do mercado internacional  de  materias  primas,  aos  impactos  das

grandes superficies sobre a economía local, as tendas de barrio, o

campesinado  e  o  medio  ambiente,  e  exponnos  alternativas  de

comercio xusto e consumo responsable como tendas de comercio

xusto, cooperativas de consumidores/as ou mercados locais.

http://comerciojusto.org/wp-

content/uploads/2012/02/

Comic_cast.pdf

1ºBAC

Coidar a nai Tierra

AA VV

Esta obra ofrécenos un achegamento á encíclica “Laudato si”  do

Papa  Francisco,  para  facilitarnos  a  súa  comprensión  e  lectura

meditada.

Os  comentarios  están  realizados  por  seis  personalidades

http://w2.vatican.va/content/

francesco/es/encyclicals/documents/

papa-francesco_20150524_enciclica-

laudato-si.html

2º BAC



TÍTULO CONTIDO LINKS CURSO

comprometidas coa Igrexa e coa ecoloxía:  Leonardo Boff,  un dos

máximos  expoñentes  da  teoloxía  da  liberación,  o  misioneiro

comboniano Alex Zanotelli,  o xesuíta e economista francés GaÆl

Giraud,  os  sociólogos  Chiara  Giaccardi  e  Mauro  Magatti  e,  por

último, o xesuíta e xornalista Giacomo Costa.

LIBROS CON PELÍCULA

TÍTULO CONTIDO LINKS CURSOS

Unha ponte hacia Terabithia

Katherine Paterson

Jess ten unha vida difícil  pero todo cambiou cando Leslie chegou á súa

escola.  Xuntos  transitan por  Terabithia,  un  reino  imaxinario  ao  que  se

chegaba balanceándose sobre unha corda. Leslie e Jess sabían que a súa

amizade  duraría  para  sempre.  Ela  abriulle  o  seu  mundo  de  contos  e

literatura. Un tráxico acontecemento chegaría a Terabithia e á a vida de

Jess.

Tema:

Morte,crer,  imaxinación,  literatura,  libros,  amigos,  vida,  familia,  malos

tratos.

Información

http://www.planetalector.com/un-

puente-hacia-terabithia

Para el aula

http://www.aragon.es/estaticos/

GobiernoAragon/Departamentos/

SaludConsumo/Profesionales/

13_SaludPublica/19_Promocion_Salud/

G.Alumn

%20%E2%80%A2%20TERABITHIA.pdf

1º, 2ºESO



TÍTULO CONTIDO LINKS CURSOS

Ver online

http://gloria.tv/media/n1V48tHDrRg

O nome da rosa

Jean-Jacques Annaud

Dirixida por Jean-Jacques Annaud en 1986, baséase na excelente novela do

mesmo nome, escrita por Umberto Eco en 1980. Combina a literatura, a

historia, a investigación.

Século  XIV.  Frei  Guillermo  de  Baskerville  monxe  franciscano,  e  o  seu

discípulo, Adso de Melk, alóxanse nunha abadía benedictina. Durante a súa

estancia  tratarán  de  esclarecer  a  morte  misteriosamente  de  varios

monxes.

Temas:

Unha visión da Idade Media (O feudalismo, a relixiosidade medieval).

O papel dos mosteiros na transmisión da cultura.

Información

http://

www.elespectadorimaginario.com/

pages/mayo-2011/criticas/el-nombre-de-

la-rosa.php

Para o aula

http://www.mediafire.com/view/

xx3mt4gmzgn/

Mariana+Ferrera+Mnez..doc

 

Ver online

3º, 4º ESO

PELÍCULAS

Sang Woo e a súa avoa Historia  dun  neno  a  quen  a  nai  deixa  xunto  á  súa  avoa  durante  unha

tempada ao non poderse facer cargo del. A anciá é muda, vive nun lugar

apartado no medio do campo e a súa forma de vida é radicalmente oposta

á  propia  da  cidade.  O  neno  terá  que  amoldarse  a  novos  costumes  e

situacións.

Información

http://www.encadenados.org/n38/

sang_woo.htm

Ver online

1º,2ºESO



TÍTULO CONTIDO LINKS CURSOS

Temas:

Mundo rural e urbano. Relacións familiares na nosa sociedade, a relación

cos anciáns.

http://gloria.tv/?media=325318

O príncipe de Exipto Película de animación baseada no Éxodo, un dos libros da Biblia, no que se

narra  a liberación do pobo xudeu por parte de Moisés.

Temas:

A relixión nas antigas civilizacións.

O Éxodo.

Información

http://www.ecured.cu/index.php/El_pr

%C3%ADncipe_de_Egipto

Para el aula

https://docs.google.com/document/d/

1N0OOam_rgH1UwvaFyuTt53y5vi7Mcyv

EuCvIZ4RgLD4/edit

Ver online

http://gloria.tv/media/1QaYuqr5PMR

1º, 2ºESO

Unha verdade incómoda Relata a historia da apaixonada entrega dun home decidido a expoñer os

mitos  e  ideas  equivocadas  achega  do  quecemento  global  e  da  súa

prevención.

Temas:

A ecoloxía, o cambio climático, o quecemento global,efecto invernadoiro.

Información

https://docs.google.com/document/d/

1JIYdSTuG1ONH9oq1YQdWc7vO40DWCa

F4_vV6tp8Ne2c/edit

Para el aula

http://es.slideshare.net/coiojor/verdad-

1º-2ºBAC



TÍTULO CONTIDO LINKS CURSOS

incomoda?qid=2333f6e2-efe6-4ee3-

8d0b-

dd66f06ee103&v=default&b=&from_sea

rch=6

Ver online

https://vimeo.com/42156221



TECNOLOXÍA

Seguimos coa  mesma proposta do curso pasado para o itinerario lector:

Libros:

• Yo robot de Isaac Asimov.

• Estoy en Puertomarte sin Hilda de Isaac Asimov.

Películas:

• Robots,  Director:  Chris  Wedge,  Carlos  Saldanha  ,  Género  Animación.  Ciencia

ficción. Aventuras. Infantil | Robots

• Blade runner,  Director:  Ridley Scott,  Género:  Ciencia  ficción.  Acción |  Neonoir.

Thriller futurista. Cyberpunk. Distopía. Robots. Película de culto.

ESO

A lectura constitúe un factor primordial  para o desenvolvemento das competencias

básicas. Os centros docentes garantirán na práctica docente de todas as materias un

tempo dedicado á lectura en todos os cursos da etapa, de acordo co proxecto lector do

centro. Para iso:

• Actividades  de  lectura  dos  textos  que  veñen  especificados  en  cada  unidade

didáctica do libro de texto, cunha periodicidade quincenal ou o finalizar un tema.

• Actividades  relacionadas  coa  análise  de  obxectos  que  inclúan  a  busca  de

información  a  través  de  distintos  soportes.  Nestas  actividades  os  alumnos

deberán ser capaces de contestar a cuestionarios específicos relacionados cos

contidos de distintas unidades didácticas.

BACHARELATO: T. Industrial I, II

• Actividades como é a lectura en clase dos contidos do libro de texto, a reflexión

sobre os enunciados dalgúns problemas, etc.

Realización  de  exercicios  de  investigación;  o  que  lles  convida  a  ler  certos  artigos,

revistas, foros, que poden fomentar o seu interese pola lectura e polo coñecemento de

novos temas de tipo tecnolóxico.
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XEOGRAFÍA E HISTORIA

1º e 2º ESO

Entre  as  actividades  específicas  de  escritura  e  comprensión  lectora  destacamos  as

seguintes:

• Actividades sobre o vocabulario con maior dificultade ou específico.

• Actividades de selección das ideas principais e que están expresadas de forma

explícita no texto.

• Actividades sobre as ideas implícitas, os matices do texto e as relacións entre as

ideas. 

• Actividades de realización de cadros, esquemas, táboas,etc.

• Actividades en que se lles pida ós alumnos/as que dean a súa opinión persoal

sobre  algún  dos  aspectos  estudados  e  que  implican  a  transformación  do

estudado en coñecemento propio.

• Elaboración de relatos de contido histórico.

3º ESO

• Elaboración dun “dossier” con información procedente dos xornais, referidas ós

aspectos tratados no curso.

• Formación dunha lectura comprensiva, con todo tipo de documentos: literarios,

expositivos, xornalísticos, publicitarios, gráficos, xeográficos...en soporte impreso

ou electrónico. A elección dependerá dos aspectos que se estean a tratar. 

• Actividades nas que se lle pida ó alumnado que dean a súa opinión persoal sobre

algún  dos  aspectos  estudados  para  axudarlles  a  transformar  o  estudado  en

coñecemento propio.

• Actividades específicas de escritura; destacamos as seguintes:

o Actividades sobre o vocabulario con maior dificultade ou específico.

o Actividades de selección das ideas principais e que están expresadas de

forma explícita no texto.
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o Actividades sobre as ideas implícitas, os matices do texto e as relacións

entre as ideas. 

o Actividades de realización de cadros, esquemas, táboas...

4º ESO

• Dado  que  estamos  a  tratar  aspectos  da  Historia  Contemporánea,  é

imprescindible a utilización dos xornais (en soporte papel ou dixital), que lles

permita achegarse á realidade máis recente e buscar conexións co estudado

• Lectura  voluntaria  de  obras  literarias  con  fondo  histórico:  O  lapis  do

carpinteiro, O disputado voto do señor Caio.

• Lectura  comprensiva,  na  aula,  con  todo  tipo  de  documentos:  literarios,

expositivos, xornalísticos, legais, publicitarios, gráficos,... en soporte impreso

ou electrónico. A elección dependerá dos aspectos que se estean a tratar. 

• Actividades nas que se lle pida ao alumnado que dean a súa opinión persoal

sobre  algún  dos  aspectos  estudados  para  axudarlles  a  transformar  o

comprendido en coñecemento propio.

• Actividades específicas de escritura destacamos as seguintes:

∘ Actividades sobre o vocabulario con maior dificultade ou específico.

∘ Actividades de selección das ideas principais e que están expresadas de

forma explícita no texto.

∘ Actividades sobre as ideas implícitas, os matices do texto e as relacións

entre as ideas. 

∘ Actividades de realización de cadros, esquemas, táboas...

∘ Elaboración de pequenos relatos de base histórica. 

1º BACHARELATO.

• Actividades nas que se lle  pida ao alumnado que dean a súa opinión persoal

sobre  algún  dos  aspectos  estudados  para  axudarlles  a  transformar  o

comprendido en coñecemento propio.
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• Lectura dos xornais (en formato papel ou dixital) e sempre que sexa posible, faise

referencia ás noticias salientables en relación ó tema de estudo.

• Alusión na clase a obras literarias, películas, exposicións...que poidan ser útiles

para motivar ós alumnos no interese pola lectura e /ou coñecemento histórico.

Levarase unha metodoloxía activa, dinámica, cunha interrelación continua entre

profesor e alumno, que lles facilite as intervencións orais voluntarias.

• Entre as actividades específicas de escritura, que xa iniciamos cos alumnos de 1º

ESO, e que deberían estar a punto de rematar, destacamos as seguintes:

o Actividades sobre o vocabulario con maior dificultade ou específico

o Actividades sobre o vocabulario con maior dificultade ou específico.

o Actividades de selección das ideas principais e que están expresadas de

forma explícita no texto.

2º BACHARELATO – HISTORIA DE ESPAÑA

• Actividades nas que se lle pida ao alumnado que dean a súa opinión persoal

sobre  algún  dos  aspectos  estudados  para  axudarlles  a  transformar  o

comprendido en coñecemento propio.

• Lectura dos xornais (en formato papel ou dixital) e sempre que sexa posible,

farase referencia ás noticias salientables en relación ó tema de estudo.

• Alusión  na  clase  a  obras  literarias,  películas,  exposicións...que  poidan  ser

útiles para motivar aos alumnos no interese pola lectura e /ou coñecemento

histórico.

• Metodoloxía activa, dinámica, cunha interrelación continua entre profesor e

alumno, que lles facilite as intervencións orais voluntarias.

• Entre as actividades específicas de escritura, destacamos as seguintes:

• Actividades sobre o vocabulario con maior dificultade ou específico.

• Actividades de selección das ideas principais e que están expresadas de

forma explícita no texto.
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• Actividades sobre as ideas implícitas, os matices do texto e as relacións

entre as ideas. 

• Elaboración de composicións. Actividade básica enfocada á ABAU.

2º BACHARELATO - XEOGRAFIA

Na materia de Xeografía de 2º de Bacharelato , a contribución ó proxecto lector está xa

no último nivel.  Debería  ser  o  resultado do traballo  ó longo das  diferentes  etapas

educativas.

• A correcta interpretación de todo tipo de documentos xeográficos

• A reflexión crítica da información procedente de diferentes medios, 

• A  aplicación  rigorosa  -tanto  oral  como  escrita  de  conceptos  específicos  da

xeografía.

• A participación en debates sobre aspectos xeográficos da realidade recente 

• A lectura diaria do xornal e o comentario daquelas noticias referidas ós temas

que se estean tratando.

2º BACHARELATO - HISTORIA DA ARTE

A través da materia de Historia da Arte de 2º de Bacharelato, contribuímos da seguinte

maneira:

• Referencias a aspectos mitolóxicos, iconográficos...

• Anecdotario da vida e obra de artistas 

• Comentario sobre aspectos da socioloxía da arte

• Mención  de  películas  e  obras  literarias  sobre  a  vida  e  obras  de  artistas

significativos

• Referencia a noticias nos xornais sobre todo tipo de acontecementos relativos á

arte:  inauguración  de  exposicións,  restauración  de  obras  de  arte,  novas

interpretacións, premios concedidos a artistas vivos...

59 de 121



DECRETO 79/2010

Plan de potenciación da lingua galega
1. INTRODUCIÓN

Segundo  o  Decreto  79/2010,  do  20  de  maio,  para  o  plurilingüismo  no  ensino  non

universitario de Galicia e o Plan Xeral de Normalización da lingua galega aprobado polo

Parlamento de Galicia o 21 de setembro de 2004, o Equipo de Dinamización da Lingua

Galega (EDLG) do IES SOFÍA CASANOVA de  Ferrol elabora o seguinte plan que ten como

principal obxectivo promover todas aquelas actividades encamiñadas á normalización

do uso e fomento da lingua galega como medio habitual de relación, tanto dentro como

fóra do contexto educativo.

Nesta  tarefa  o  EDLG  traballa  naquelas  actividades  dinamizadoras  no  centro

colaborando  con  outros  departamentos  para  a  consecución  do  vínculo  escola-

sociedade.

Para iso , tentaremos contar coa axuda e esforzo de todos os membros da comunidade

educativa. Con este plan de potenciación da lingua galega preténdese non só acadar a

participación  de  todos  os  membros  da  comunidade  educativa(Profesorado,

alumnado,ANPA,  Concello...)  senón  tamén  colaborar  en  todas  aquelas  iniciativas

municipais ou da Coordinadora de Equipas de Normalización que promovan o uso da

lingua propia.

2. ANÁLISE SOCIOLINGÜÍSTICA

A.1-Breve estudo sociolingüístico do IES Sofía Casanova.

O IES Sofía  Casanova é un centro de tamaño medio,  con 614 alumnos que residen,

basicamente, na contorna dos barrios de ultramar, Esteiro e Recimil. É unha rapazada

urbana que comparte, como a maioría dos habitantes de Ferrol, segundo os estudos do

Consello da Cultura Galega, o uso predominante do castelán nas relacións cos amigos e

coa  familia,  sendo  o  centro  escolar  un  dos  escasos  marcos  onde  se  escoita  e  fala

galego.  O  alumnado  con  orixes  non  galegas  é  cada  vez  maior,  pero  non  presenta

problemas  de  integración,  xa  que,  sendo  maioritariamente  de  América  do  Sur
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(Colombia,  Ecuador,  Honduras),  Paquistán  e  Marrocos,  relaciónase  en  castelán  e

aprende o  galego  sen grandes  dificultades,  aínda  que  con  uso  exclusivo  no ámbito

académico.

A  pesar  de  que  o  galego  non ten  presenza  nas  actividades  diarias  dos  alumnos,  a

destreza para entender e escribir en galego reflicte unha considerable melloría e hoxe

en día todo o alumnado atinxe o título da ESO coas competencias adquiridas, aínda que

non a use.

A escola debe ser o lugar que free a perda de falantes e que a lingua poida manter a

súa transmisión xeracional.

A.2. A situación sociolingüística do profesorado.

Respecto  ao  profesorado,  hai  un  elevado  número  de  galegofalantes,

independentemente da materia que se imparta-cúmprese o decreto de Plurilinguísmo-

e no PLC se concretan as outras materias que se imparten en lingua galega para acadar

polo menos a igualdade. As actitudes cara o uso e promoción do galego son positivas,

polo que cómpre dinamizar diferentes actividades en todos os departamentos.

A.3. A situación sociolingüística do alumnado.

Segundo o último estudo do Instituto Galego de Estatística, Ferrol é a cidade que máis

castelán  fala  en  Galicia.  Nesta  realidade  temos  que  desenvolver  o  noso  traballo,

tentando mudar prexuízos, actitudes e usos.

As  actitudes  cara  á  normalización  social  do  galego  ,así  como cara  á  utilización  do

galego no ámbito educativo son favorables. Este resultado lévanos a reflexionar sobre

as  estratexias  necesarias  para  dar  o  salto  cara  á  competencia  activa  por  parte  do

alumnado.

A.4. A ambientalidade lingüística do centro.

É este  o indicador máis  positivo  de todos.  A presenza da lingua galega é plena na

documentación administrativa, documentación didáctica e pedagóxica, no rotulado do

centro, nas notas informativas, comunicacións a pais, convocatorias, etc.
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Nas comunicacións escritas e orais coas familias e institucións, o uso do galego é total.

A situación varía algo nos contextos informais, onde xa aparece máis o castelán.

A  ANPA do  centro  soe  empregar  a  lingua  galega  na  documentación  escrita  e  nas

publicacións da páxina web, se ben nos contextos informais tenden a usar o castelán.

Ofertamos coma sempre a nosa colaboración para todas as iniciativas que promovan o

uso da lingua pola entidade.

Con respecto ás TIC fomos conseguindo avances como a creación dun blog propio no

que se recollen diferentes celebracións e actividades relacionadas coa normalización da

lingua galega. Ademais increméntase a presenza do noso idioma en outros blogs do

centro, na páxina web do mesmo .

A visibilidade das accións do ENDL pode mellorar.

A. OBXECTIVOS DO PLAN DE POTENCIACIÓN DA LINGUA GALEGA.

Constatada  a  presenza  do  galego  en  desigualdade  co  castelán  na  contorna

sociolingüística do centro , o noso traballo atenderá sobre todo a dinamizar e potenciar

a lingua galega no profesorado e  sobre todo no alumnado(  usos  lúdicos,  lingua de

comunicación fóra do estritamente curricular). 

O IES SOFÍA CASANOVA  presenta unha ambientalidade lingüística moi positiva, porén,

constatamos que o alumnado fala predominantemente castelán, mesmo nas materias

que se imparten nesa lingua; polo que o noso traballo seguirá atendendo sobre todo a

dinamizar e potenciar a lingua galega no profesorado e sobre todo no alumnado; pois é

o  centro  escolar  para  algúns  a  única  posibilidade  de  contacto  coa  lingua.

Perseguiremos, polo tanto:

Mellorar  as  actitudes  e  tratar  de  eliminar  os  prexuízos  que  presenta  a

comunidade educativa tanto a nivel de profesorado como de alumnado.

Potenciar as competencias orais  activas e pasivas.

Potenciar os usos cultos e escritos da lingua galega.

Promover a cultura galega e as festas tradicionais (Magosto, Entroido, etc)

Potenciar a lectura en lingua galega

62 de 121



Potenciar a conservación do patrimonio cultural.

Potenciar e dinamizar a presenza do galego nas TIC.

Dinamizar a  nosa lingua e  estimular  a  participación en cantas actividades  se

programen por parte do EDLG.

Apoiar todas aquelas iniciativas culturais e sociais que teñan como obxectivo a

defensa e promoción do noso idioma: campañas, manifestos...

B. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.

As actividades que levará a cabo o EDLG no curso 2022-2023 son:

C.1. Celebracións anuais.

Festas do outono: Magosto e Samaín e Maios

Festexaremos  o  Samaín.  Co  gallo  da  celebración  do  Samaín  propoñemos  a

organización dun Concurso de relatos de terror en colaboración coa Biblioteca,.

Concurso de portas decoradas

Confección  de  maios  en  colaboración  coa  Biblioteca  e  axuda  do  Dpo.  De

tecnoloxía.

Participación e presenza da lingua nas conmemoracións escolares: Día da Paz, Día

do  Libro,  Día  contra  a  violencia  de  xénero,  Día  da  Muller  traballadora,  etc,

colaborando activamente coa Biblioteca.

Entroido.

Coñecemento de diferentes manifestacións culturais do Entroido en Galicia. En

colaboración  co  equipo  de  biblioteca  farase  unha  recolección  de  material

bibliográfico e multimedia sobre as diversas maneiras de festexar o Entroido en

Galicia. Elaboración colectiva dun meco, meiga, no corredor do centro.

Letras galegas.

Ao longo de todo o terceiro trimestre, e principalmente durante a semana previa

ao Día das Letras Galegas, realizaranse unha serie de actividades culturais en
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colaboración co Equipo de Biblioteca en torno á figura do próximo homenaxeado,

e á data en si mesma.

◦ Concurso de videopoemas sobre o homenaxeado no Día das Letras Galegas,

para o que solicitamos a colaboración coa Biblioteca e os profesores de TICS 

◦ CONCURSO  DE  MARCAPÁXINAS  coa  colaboración  do  departamento  de

Plástica.

◦ Encontro con escritores. En colaboración co Equipo de Biblioteca estudaranse

as distintas ofertas para saber quen nos visitará este ano.

◦ Celebración do Día de Rosalía con recitados, exposicións e outras actividades

propostas pola AELG

Semana da prensa

Concurso de deseño e redacción dunha primeira plana dun xornal en galego, para

reivindicar a presenza da lingua na prensa..

Participación nos concursos de La Voz de Galicia como “Auga, literatura e rap”

C.2. Mellora de actitudes.

Co fin de mellorar as actitudes lévanse a cabo as seguintes accións:

Utilización dun  taboleiro  para a Normalización lingüística. Trátase dun taboleiro

dinámico  no  que  alumnos  e  profesores  imos  poñendo  novas  de  interese,

campañas en prol da lingua, convocatorias de actividades e diferentes concursos.

Con respecto ao profesorado aproveitamos as CCP dos primeiros meses para

presentar  e  aprobar  o  PLC  que  garantirá  a  consecución  das  mesmas

competencias lingüísticas nas dúas linguas presentes na nosa comunidade.

C.3. Mellora das competencias orais e escritas.

As actividades programadas para acadar este obxectivo serán as seguintes:

De Roteiro coa lingua: propoñemos a realización dunha etapa do Camiño Inglés

cun  curso  da  ESO,  para  o  3ª  trimestre,  coa  lingua  galega  como  lingua  de

comunicación oral dos participantes.
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Radio  patio:  Seguimos  coa  radio  escolar.  Contamos  coa  colaboración  do

profesorado de diferentes materias e do CFR de Ferrol. 

Outras  actividades  que  tenden  a  mellorar  as  competencias  orais  e  escritas  son  as

seguintes:

Colaborarase  co  Equipo  da  Biblioteca  en  todas  as  actividades  propostas,  así

como cos clubs de lectura creados no centro, para aumentar a presenza da lingua

galega.

Participarase naquelas actividades dinamizadoras que se consideren axeitadas

propostas  pola  Coordinadora  de  Equipos  de  Normalización  da  comarca  de

Ferrolterra.

C.4. O galego nas TIC.

Un  dos  nosos  obxectivos  é  incrementar  a  presenza  do  galego  nas  TIC.  Para  iso,

contamos co blog de Normalización, unha conta en Instagram e abriremos unha no

Facebook. Nestas redes intentaremos continuar cun traballo un pouco máis profundo

que englobe as seguintes actividades:

Recollida de todas as actividades que se realicen no centro e fóra del que teñan

que ver coas manifestación culturais e lingüísticas propias de Galicia.

Realización de vídeos, videopoemas, booktubers, vídeos en TIK_TOK carteis con

programas e aplicacións tics, sempre en colaboración co Equipo de Biblioteca e

coa axuda do departamento de  Tecnoloxía.

Desafíos en Kahoot para celebrar distintas efemérides.

Realizar actividades en galego para a utilización dos robots. Kabot 2.0

Apoio á campañas de promoción e defensa do galego: Campaña Xabarín...

Ademais deste blog temos outros blogs no centro. Pretendemos colaborar para

aumentar a presenza do noso idioma en todos eles.

C.5 Actividades DA COORDINADORA DE EQUIPAS DE NORMALIZACIÓN COMARCAIS. 

Continuaremos participando  en actividades realizadas en anos anteriores como:
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Mocidade coa lingua coa colaboración do Departamento de música.

Asistencia ao “ teatro con G”

Participación no certame “Poesía e Imaxe”

Certame de Microrrelato Carmela Loureiro

Semana do Cinema Galego

C.6 Outras actividades

A consecución dos obxectivos marcados debe formularse a longo prazo. Revisaremos ao

final  de  cada  curso  os  obxectivos  acadados  e  a  partir  de  aí,  engadiremos  ou

reorientaremos  o  noso  labor.  Precisamos  conseguir,  polo  menos,  unha  conciencia

lingüística positiva do alumnado, nun momento en que a presión social contra o galego

é máis forte.

CONCLUSIÓNS

A consecución dos obxectivos marcados debe formularse a longo prazo. Revisaremos ao

final  de  cada  curso  os  obxectivos  acadados  e  a  partir  de  aí,  engadiremos  ou

reorientaremos  o  noso  labor.  Precisamos  conseguir,  polo  menos,  unha  conciencia

lingüística positiva do alumnado, nun momento en que a presión social contra o galego

é máis forte.

MEMBROS DO EDLG CURSO 2021/22

Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no

sistema educativo

ART.18 Equipos de normalización e dinamización lingüística

Os membros do equipo serán designados pola dirección do centro do seguinte xeito:

a) O profesorado, por proposta do claustro de profesores.

b) O alumnado, por proposta das súas asociación máis representativas.

c) O persoal non docente, por proposta deste persoal.

COORDINADORA: Mª Pilar Vázquez Castro (Dpo. Lingua galega)
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REPRESENTANTES DO PROFESORADO Ana Seco Orosa-Dpo. De Lingua galega

PROFESORES COLABORADORES

DPO. LINGUA GALEGA: Mª Jesús Paz Picos

DPO. DE MÚSICA: Almudena Armada Rodríguez

DPO.DE ORIENTACIÓN: Mª Paz López Galego

EQUIPO DE BIBLIOTECA: Mª José Vilaboy López

DPO. ED PLÁSTICA: María Lanza López

DPO.DE HISTORIA: Victoria Diehl Nogueira

DPO. DE TECNOLOXÍA: Olga Martínez Gómez

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Andrés Rodríguez Bergara

REPRESENTANTES DO ALUMNADO

Lucia Parada Ortega

Antón Iglesias

Andrea Abeledo

Maria Prieto

REPRESENTANTE DO PERSOAL NON DOCENTE

Administrativas:

Soledad Rodríguez Guizán

Alicia Rodríguez Díaz
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ORDE DO 12 DE MAIO DE 2011 

Seccións bilingües
Durante este curso 2022-2023 no centro haberá unha sección bilingüe en lingua inglesa

en 4º da ESO na materia de Educación Física.

1.- OBXECTIVOS

Xerais

Os obxectivos xerais do proxecto inclúen os establecidos no Real Decreto 1631/2006 de

29 de decembro.

Específicos

1. Reforzar a aprendizaxe do inglés mediante o seu emprego en unha materia

non lingüística do currículo.

2. Potenciar  a  interacción  do  alumnado  empregando  coma  lingua  de

expresión na aula o idioma inglés coma L2.

3. Posibilitar no futuro o intercambio de profesores e alumnos con outros

países mediante a participación en proxectos europeos ou proxectos e-twining.

2.- PROFESORES E COORDINACIÓN DO PROXECTO

Profesores que participarán na sección bilingüe

1. MARTA SALGUEIRO MARTÍNEZ (Coordinadora Sección bilingüe) 

3. JOSÉ ANDRÉS RODRÍGUEZ BERGARA (Profesor EF)

3.- OBXECTIVOS E CONTIDOS ESPECÍFICOS 

OBXECTIVOS

Os obxectivos  e  contidos  da  sección  bilingüe  serán  os  reflectidos  na  programación

didáctica, con especial atención aos que a continuación se propoñen de xeito específico:

Coñecer e valorar os efectos que ten a práctica habitual de actividades

físicas de xeito bilingüe no seu proceso evolutivo.
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Coñecer aspectos de historia deportiva de países que empregan a lingua

inglesa coma oficial.

Planificar  e  realizar  actividades  dentro  da  aula  empregando  a  lingua

inglesa.

Coñecer e empregar a terminoloxía específica da educación física en lingua

inglesa.

Coñecer e analizar contidos sobre hixiene, calidade de vida, nutrición, e

hábitos saudables das culturas anglofalantes.

Coñecer e valorar as actividades físicas e xogos populares tradicionais da

cultura anglosaxona.

Recoñecer  e  valorar  diferentes  manifestacións  culturais,  artísticas  e

deportivas, en lingua inglesa.

Coñecer e empregar recursos baseado nas novas tecnoloxías no ámbito da

educación física con especial énfase naqueles dispoñibles en lingua inglesa.

Valorar  a  importancia  do  inglés  no  manexo  das  novas  tecnoloxías,  con

especial atención aos recursos dixitais específicos da materia.

Realizar  buscas  bibliográficas  no  idioma  estranxeiro  para  cubrir  as

carencias informativas existentes na lingua materna.

CONTIDOS

1) Quecemento específico: Concepto, obxectivos, sistemas que interveñen. Coñecer

os conceptos básicos para elaborar un quecemento xeral e específico. Identificar

as  articulacións,  segmentos  e  zoas  musculares  implicadas  nos  exercicios.

Coñecer  os  conceptos  de  progresión  e  alternancia  que  debe  ter  todo

quecemento.  Describir  os  exercicios  do  quecemento,  tanto  de  forma  gráfica

como escrita empreñando a posición inicial e a execución do mesmo. 

2) Adestramento  das  capacidades  físicas  relacionadas  coa  saúde.  Resistencia  e

flexibilidade.  Concepto.  Control  da  intensidade  do  esforzo  pola  frecuencia

cardíaca: toma de pulsacións e cálculo da zona de actividade. Emprego de medios
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tecnolóxicos  para  o  seu  control.  Tipos  de  probas  de  valoración  da  condición

física. 

3) Probas para medir a flexibilidade (sit and reach) de Eurofit. Probas para medir la

resistencia  (test  de  Cooper  ou  Course  Navette).  Probas  para  medir  a  forza

(probas de salto) lanzamento de balón medicinal e abdominais en 30 segundos.

Probas  para  medir  a  velocidade  (carreira  de  5  x  10  metros)  de  Eurofit.

Adestramento da forza e da velocidade.

4) O noso  ritmo  corporal.  Manifestacións  alternativas  de  expresión  a  través  do

corpo. O aerobic coma elemento integrador do ritmo e a motricidade. Musicas e

ritmos  específicos  de  aerobic.  Elaboración  dunha  pequena  coreografía  cun

acompañamento musical específico.

5) Levar a cabo prácticas guiadas polo profesor a través de actividades (seguindo

ritmos aeróbicos, levando o ritmo con globos, a máquina do tempo, instrumentos

con ritmo e movemento, inventar diferentes ritmos de movemento, expresións

de canto co corpo, bailes de cancións, xesticulando cancións, batalla de ritmos

empregando instrumentos e sons, etc.).

6) Realizar  actividades  coreografiadas  en  grupo,  intentando  deseñar  os  propios

pasos cun ritmo determinado segundo a música escoitada,  con pasos previos

ensinado polo profesor o creando novos pasos.

7) Coñecemento  de  xogos  con  palas  e  raquetas.  Clasificación  de  los  xogos

deportivos:  convencionais,  tradicionais  e  recreativos.  Coñecemento  do

regulamento do bádminton e dos xogos alternativos con raquetas . Práctica de

xogos con raquetas  e palas.  Práctica  de tarefas técnico  tácticas aplicadas ao

bádminton e aos xogos de palas ou raquetas. Elaboración de propostas de xogos

con palas ou raquetas

8) Coñecemento  das  actividades  deportivas  reguladas  (patinaxe  e  as  súas

modalidades).  Coñecemento  das  diversas  actividades  alternativas  de

deslizamento. Coñecemento das diversas alternativas e materiais para activades

de deslizamento. Práctica de xogos e actividades con material de deslizamento.
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Práctica de tarefas técnicas con patíns (arrancadas, freadas, xiros, deslizamentos

en curva, etc.).

5.-METODOLOXÍA DA SECCIÓN BILINGÜE

Este proxecto de sección bilingüe preséntase de xeito conxunto e interdisciplinar , pois

consideramos que todo o profesorado participante debemos de ter unha mesma liña

metodolóxica  que  facilite  a  introdución  progresiva  do  inglés  coma  L2.  Así  mesmo,

creemos  que  deste  xeito,  facilitamos  a  aprendizaxe  das  competencias  básicas,

vinculando sempre que sexa posible os contidos a impartir nas áreas participantes. 

O  obxectivo  principal  dunha  sección  bilingüe  é  que  os  alumnos  melloren  a  súa

competencia  lingüística  nos  diferentes  usos  da  lingua  (listening,  reading,  speaking,

writing) de xeito conxunto, prestando especial atención ó emprego do speaking, por ser

esta  a  habilidade  lingüística  na  que  os  alumnos  de  secundaria  presentan  maior

dificultade. 

Acadar o obxectivo de que os alumnos se expresen con certa fluidez dentro destas

materias e o que se persegue coa metodoloxía a implantar nas das seccións bilingües

que enumeramos a continuación:

1. Emprego  progresivo  do  inglés  na  aula  para  interactuar  cos  alumnos,

asegurando  que  estes  vaian  coñecendo  os  termos  de  uso  máis  común  nas

materias. Cóntase coa axuda dunha auxiliar de conversa norteamericana , que

estará  presente  con  frecuencia  nas  aulas  así  como  participando  da  vida  do

centro.

2. Creación  dunha  área  propia  para  recursos  bilingües  na  biblioteca  a

disposición dos profesores e alumnos participantes nas mesmas.

3. Emprego de recursos na aula en diversos formatos (fichas, libros, artigos,

audios e vídeos, recursos TIC, etc) no idioma inglés.

4. Crear  un espazo de intercomunicación  en  inglés  nunha zona común do

centro, así como nas aulas propias das materias das seccións bilingües.
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5. Promover  a  realización  de  actividades  “bilingües”  relacionadas  coas

materias  participantes  (profesorado  lector  visitante,  visitas  de  deportistas

estranxeiros, etc.)

A metodoloxía que empregaremos para a integración das catro destrezas básica en L2

estará baseada nos seguintes puntos:

 1. ENTENDER: actividades motivadoras que esixan unha participación activa

do alumnado: 

 a) Escoitar individualmente ou en grupos as explicacións do profesor e/

o auxiliar de conversa.

 b) Escoitar  vídeos  explicativos  propios  da  area  elativos  as  unidades

didácticas a desenvolver durante cada trimestre.

 c) Escoitar as cuestións e ou explicacións realizadas polos compañeiros

no desenvolvemento da clase.

 2. FALAR: 

 a) Facilitar oportunidades para que os alumnos interactúen entre eles

e co profesor e a auxiliar de conversa en L2 de xeito individual, en parellas

ou grupos.

 b) Fomentar o emprego das expresións máis habituais dentro de cada

materia a fin de facilitar a interacción progresiva do alumnado.

 c) Fomentar expresión individual en L2 mediante a lectura de noticias

de actualidade, artigos, historias, experiencias, etc., e o seu relato ao resto

de compañeiros.

 3. LER e ESCRIBIR: 

 a) Facilitar o acceso á lectura de textos específicos en L2 das materias

participantes  nas  sección  bilingües  mediante  a  creación  dunha  área

específica na biblioteca do centro.

 b) Promover a busca de documentación través da internet en L2, para

que sexa empregada na resolución das diversas tarefas propostas.
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 c) Emprego de fichas didácticas na aula para cumprimentar de xeito

que a aprendizaxe da L2 se facilite a través da memoria visual asociativa.

 d) Creación  de cada alumno dun portfolio  persoal  no que arquivará

todos os seus traballo e actividades que lle permitan autoavaliar o seu

progreso.

6.- CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

Segundo  o  establecido  na  Orde  do  20  de  maio  de  do  2011,  a  Dirección  Xeral  de

Ordenación e Innovación Educativa levará a cabo o seguimento e posterior avaliación do

Proxecto  coa  fin  de  verificar  a  súa  realización,  a  calidade  e  os  resultados  obtidos.

Cómpre  engadir  que  durante  o  desenvolvemento  do  mesmo  solicitarase  apoio  e

asesoramento ao Centro de Formación e Recursos de Ferrol. 

6.1- CRITERIOS DE AVALIACIÓN

A  avaliación  dos  alumnos  da  sección  bilingüe  terá  en  conta  os  criterios  e

procedementos propios de cada materia, establecidos na programación anual de

cada materia, tendo en conta o dominio acadado polos alumnos no emprego do

inglés nas diferentes destrezas (reading, speaking, writing, listening). Polo tanto

estableceranse coma criterios de avaliación:

1. Coñecemento de conceptos propios de cada materia no idioma inglés

2. Habilidade para ler, entender e cumprimentar material escrito propio de

cada materia en inglés. 

3. Participación e actitude positiva cara a sección bilingüe en cada materia.

6.2.-PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

Os  criterios  de  avaliación  serán  os  específicos  establecidos  na  programación

anual  de  cada  area.  No  caso  das  sección  bilingües,  implementaranse  as

ferramentas necesarias para avaliar o coñecemento e emprego da lingua inglesa

en cada  materia,  con  especial  atención  á  linguaxe  técnica  específica  de  cada

unha.

6.3.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Serán  os  establecidos  nas  programacións  dos  departamentos  de  EPVA  e

Educación  Física,  nas  que  se  detallarán  os  termos  relativos  aos  cursos  con

sección bilingüe.

7.- AVALIACIÓN ANUAL DO PROXECTO

Elaborarase una memoria avaliativa anual, que se lle entregara na dirección do centro

antes do 5 de xullo, segundo a orde do 20 de maio de 2011 na que se recollerán os

diversos aspecto referentes á implantación e desenvolvemento das seccións bilingües.

8- ORZAMENTO DO PROXECTO

Establecerase  un  orzamento  suficiente  dentro  dos  presupostos  anuais  para  a

adquisición  de  materiais  didácticos  que  os  profesores  consideren  axeitados  para

cadansúa sección bilingüe.

74 de 121



DECRETO 229/2011

Concreción do plan xeral de atención a diversidade
No curso académico 2022/23 o IES Sofía Casanova, inicialmente, ten matriculados 618

alumnos/as: 

1º de ESO: 95 alumnos/as en catro unidades ou grupos.

2º de ESO: 79 alumnos/as en catro unidades ou grupos.

3º de ESO: 90 alumnos/as en tres unidades ou grupos.

4º de ESO: 90 alumnos/as en tres unidades ou grupos.

1º de BACH: 127 alumnos/as en catro unidades ou grupos.

2º de BACH: 137 alumnos/as en cinco unidades ou grupos.

Os  datos  máis  significativos  da  diversidade  do  alumnado  escolarizado  no  centro,

despois  da  análise  da  documentación,  e  da  avaliación  inicial  do  alumnado  que  se

incorpora por primeira vez ó centro  son os seguintes:

Un número significativo de alumnos escolarizados na ESO con necesidades  educativas

especiais,  necesidades  específicas  de  aprendizaxe  e  alumnado  con  necesidades

educativas  de  apoio  educativo  por  condicións  persoais  ou  de  historia  escolar.  Este

alumnado precisa dunha atención escolar individualizada que se concreta en distintas

medidas tanto de tipo curricular como de tipo organizativo . 

• Temos 15  alumnos/as con TDAH na ESO e 8 alumnos/as  no Bacharelato.

• En 1º  de ESO  temos 21 alumnos/as con Exención de Francés que reciben Reforzo

Educativo  preferentemente na materia de Lingua.

• En 2º de ESO hai 15 alumnos/as con Exención de Francés. 

• Nas Preavaliacións da ESO, propóñense a 6 alumnos/as para adaptación Curricular, en

2º de ESO propóñense a 4 alumnos/as e en 3º de ESO a 5 alumnos/as
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• Hai 9 alumnos/as que están a repetir 1º de ESO, 6 alumnos que están a repetir 3º de

ESO, 11 alumnos/as que están a repetir 4º de ESO, 4 alumnos/as que están a repetir 1º

de Bacharelato e 8 alumnos que están a repetir 2º de Bacharelato.

• Temos  alumnos/as con Altas Capacidades, 4 na ESO e 3 en Bacharelato.

• Hai  tamén  alumnado  procedente  de  varias  nacionalidades,  case  todos/as

incorporados  ao  sistema  educativo  español  en  cursos  anteriores.  Algún  deste

alumnado  presenta  carencias  a  nivel  de  comunicación,  especialmente  en  lingua

castelá e  lingua galega.

• En 1º  e 2º de de ESO contamos con 14 alumnos/as de etnia xitana. A maioría presenta

un desfase curricular importante respecto do seu grupo clase.

•  Contamos con varios/as  alumnos/as con dislexia, 3 na ESO e 2 no  Bacharelato.

• En 2º de ESO contamos cun alumno con Atención Domiciliaria e 1 alumno en 3º de ESO

con Atención Hospitalaria.

• En 1º de ESO temos unha alumna con Modalidade de Escolarización Combinada.

MEDIDAS DE CARÁCTER PREVENTIVO: 

1. Plan de acollida do alumnado de Primaria 

O centro conta cun Plan de Acollida que se redactou no curso 20-21 facendo especial

fincapé nos aspectos emocionais e sociais que favorecesen a acollida e cohesión nos

grupos do alumnado

• Visita do alumnado de sexto curso de Primaria  dos CEIPS adscritos ao IES no último

trimestre do curso. 

•  Reunión do Departamento de Orientación do IES cos dos colexios adscritos e titorías

de  sexto  curso  dos  mesmos,  para  recoller  información  do  alumnado  que

previsiblemente se vai a incorporar ao Instituto. 

• Acollida do alumnado, o día 8 de setembro, no Salón de Actos polo Equipo Directivo,

orientadora e titores. 
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• Reunión de cada titoría co alumnado respectivo para realizar presentacións, explicar a

organización do Centro, normativa vixente e características da ESO.

• Análise  por parte  do Departamento de Orientación  dos informes remitidos  polos

centros  de  Primaria.  Entrevistas,contactos  telefónicos,  coas  familias  do alumnado

con necesidades educativas especiais. 

• No mes de setembro, reunión dos titores coas familias do alumnado de ESO para

facilitar  información  sobre  os  aspectos  máis  relevantes  desta  Etapa  educativa:

organización do Instituto, horarios de atención ás familias, normas básicas, horario de

clases,  ,  proxectos  e  actividades  do  profesorado  e  do  centro,  funcións  do

Departamento de Orientación, etc. 

• Aplicación, polo profesorado de cada materia,  das probas iniciais de avaliación do

nivel de competencia curricular, prestando especial atención a análise dos informes

de avaliación individualizados do curso anterior.

• Detección  e  prevención  por  titores/as  e,  profesorado  en  xeral,  do  alumnado  con

posibles dificultades durante o proceso de transición, comunicándoo de ser o caso ao

Departamento de Orientación. 

2 Avaliación inicial: 

Realización a finais  de setembro das sesións de avaliación inicial  (preavaliacións)  de

todo equipo docente, coa Xefatura de estudos e co Orientador en todos os grupos da

Educación Secundaria Obrigatoria para coñecer o grao de desenvolvemento naqueles

aspectos básicos da aprendizaxe e de dominio de contidos das distintas áreas, así como

informar de aspectos relacionados co desenvolvemento persoal e social. 

3 Optatividade:

No  centro  trátase  de  favorecer  a  máxima optatividade na  elección  de materias  do

alumnado en cada nivel, como medida de atención á súa diversidade. Faise unha labor

de  asesoramento  dende  o  Departamento  de  Orientación  na  elección  de  itinerarios

formativos que se adecúen na medida do posible aos diferentes intereses, motivacións

e necesidades do alumnado e contribuír ao desenvolvemento das súas capacidades.

4 Orientación educativa e profesional:
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Levarase a cabo dende: 

•  O espazo da titoría, a nivel de aula. 

•   O Departamento de Orientación, a nivel de centro docente. 

•  O Equipo Específico de Orientación, a nivel provincial. 

Os ámbitos de actuación serán: 

• O apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe. 

• A acción titorial. 

•  A orientación académica e profesional. 

Os axentes destinatarios desta actuación serán: o alumnado, o profesorado, as familias

do alumnado e a comunidade educativa en xeral.

5 Titoría

Serán accións a desenvolver na acción titorial: 

• Coñecemento  e  seguimento  persoal  do  alumnado  (capacidades,  intereses,  

motivación, dificultades académicas, etc.) en coordinación co profesorado. 

• Coñecemento  da  historia  socio-familiar  do  alumnado  a  través  de  entrevistas,

comunicando ás familias sobre o proceso educativo de fillos/as. 

• Dirección e coordinación co resto do profesorado das sesións de avaliación para

establecer criterios comúns sobre necesidades que poidan xurdir. 

• Coordinación co Departamento de Orientación, no caso de detección de dificultades

de aprendizaxe, para a realización da avaliación psicopedagóxica. 

Este  curso  académico  o  centro  está  inmerso  varios  Contratos  Programas  que

traballarán conxuntamente co Departamento de Orientación no desenvolvemento de

Actividades do Plan de Acción Titorial. No desenvolvemento das actividades do Plan de

Acción Titorial tamén se traballará conxuntamente con Normalización Lingüística e a

Biblioteca do Centro.

MEDIDAS ORDINARIAS
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1  Adecuación  da  estrutura  organizativa  (horarios,  agrupamentos,  espazos)e  da

organización e xestión da aula ás características do alumnado:

A organización do centro para este curso tivo en consideración as peculiaridades do

alumnado e  faise  unha distribución do alumnado con dificultades ou necesidade de

medidas de atención educativas entre os distintos grupos, atendendo aos recursos de

profesorado  e  espazos  dispoñibles  no  centro,  tendo  en  conta  ademais  as  posibles

incompatibilidades entre alumnos en canto á convivencia. As decisións están baseadas

na  información  proporcionada  polos  centros  de  educación  primaria,  no  caso  dos

alumnos de primeiro curso, e a información do ano anterior no caso dos alumnos de

segundo curso. 

Nos  demais  cursos  da  ESO,  a  distribución  do  alumnado  faise  en  función

fundamentalmente das materias elixidas. 

No  Bacharelato,  a  adscrición  do alumnado aos  distintos  grupos  está  en  función  da

modalidade elixida e das materias troncais e específicas nas que se matriculan.

Coa finalidade de adecuar a estrutura organizativa á diversidade do alumnado, cunha

visión inclusiva, de equidade, heteroxeneidade e de optimización dos recursos, no IES

Sofía Casanova realizáronse os seguintes desdobres para o curso 2022-23:

• En 1º  de ESO fixéronse 4 grupos.  Teñen Tecnoloxía  e  dixitalización 3  horas á

semana, das que desdobran para ir ao taller 2 horas á semana.

• En 2º de ESO fixéronse 4 grupos. Teñen Tecnoloxías 3 horas á semana, das que

desdobran para ir ao taller 1 hora á semana.

• En 4º de ESO C hai 30 alumnos que se desdobran en 14 alumnos de académicas e

16  alumnos  de  aplicadas  nas  materias  de:  LCL-  LGL-  Matemáticas-  Inglés-

Xeografía e Historia- Latín / Ciencias Aplicadas- Economía / IAEE.

• En 1º de Bacharelato hai 4 grupos. Desdobran en inglés as 3 horas semanais de

clase e tamén nas materias de libre disposición de centro. 

• En 1º de Bacharelato A hai 32 alumnos. Teñen Tecnoloxía e Enxeñaría 4 horas á

semana,  das  que  desdobran  para  ir  ao  taller  2  horas  á  semana.  Dos  32,  15

alumnos cursan Debuxo Técnico e 17 alumnos cursan TIC I.
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• En 1º de Bacharelato B hai 30 alumnos, dos que 20 cursan Anatomía Aplicada e 10

cursan Francés I. 

• En 1º de Bacharelato C hai 32 alumnos, 19 de Ciencias e 13 de CCSS. Desdobran

según a súa modalidade en Matemáticas I / Matemáticas Aplicadas  CCSS – Física

e Química / Economía – Bioloxía e Xeoloxía / HMC 

• En 1º de Bacharelato D hai 32 alumnos, dos que 19 cursan HMC e 13 cursan LUN.

Ademais, 16 alumnos cursan Cultura Científica, 12 alumnos Francés e 4 alumnos

TIC I. 

• En 2º de Bacharelato realizáronse 5 grupos, os cales desdobran 3 horas á semana

polas materias optativas. 

• En  2º  de  Bacharelato  C  hai  26  alumnos,  que  se  dividen  en  subgrupos  por  4

materias.  16 alumnos cursan Debuxo Técnico II  e 10 alumnos cursan Química.

Ademais, 13 cursan Economía e 13 cursan TIC II. 

• En  2º  de  Bacharelato  D  hai  32  alumnos,  que  se  dividen  en  subgrupos  por  2

materias: 14 alumnos cursan Xeografía e 16 alumnos cursan Psicoloxía. 

• En  2º  de  Bacharelato  E  hai  33  alumnos,  que  se  dividen  en  subgrupos  por  4

materias. 20 alumnos cursan Matemáticas Aplicadas II e 10 alumnos cursan Latín.

Ademais, 15 cursan H. Arte e 15 Xeografía.

2 Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado:

Nas programacións das distintas materias contémplase a atención ao alumnado con

necesidades  educativas  específicas  ou  necesidades  de  outra  índole,  derivadas  de

circunstancias  de  carácter  persoal  ou  psicosocial.  Ademais,  terase  en  conta  unha

transición posible ao ensino non presencial, se  esta fose necesaria. 

Os equipos docentes elaborarán plans de reforzo e recuperación coa finalidade de que o

alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridos no curso 2021/22.

3 Aula de atención educativa, convivencia e medidas e actuacións destinadas á mellora

da convivencia:
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Neste curso funciona no centro a “aula de convivencia”, con unha persoa coordinadora

(xefatura  de  estudios)  e  profesores  de  garda  que  cobren  a  atención  neste  espazo

educativo todos os días desde o inicio ao remate do período lectivo. O alumnado que

acuda en varias ocasións a esta aula recibirá axuda en habilidades sociais por parte do

Departamento de Orientación.

4 Reforzo Educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria

O reforzo educativo é unha medida de atención á diversidade que afecta a secuencia de

contidos,  as  formas  e  os  instrumentos  de  avaliación,  a  organización  da  aula,  o

agrupamento do alumnado e todo o incluído dentro  do ámbito  da metodoloxía.  As

medidas de reforzo educativo debe elaboralas a profesora ou profesor que impartan a

área, a materia ou o ámbito. Este curso académico o profesorado con dispoñibilidade

horaria realizará un reforzo de 1 hora semanal nas materias de LC e LG en 1º e 2º de

ESO.

En  determinados  casos,  o  reforzo  educativo  do  profesorado  que  imparta  a  área,  a

materia,  o  ámbito  ou  o  módulo  pode  contar  coa  colaboración  de  profesorado  con

dispoñibilidade horaria, que actúa como un apoio xeral ao conxunto da aula.

No curso 2022/23 hai un total de 36  alumnos e alumnas de  primeiro e de segundo da

ESO que están exentos de segunda lingua estranxeira. Este alumnado recibe reforzo nas

linguas dúas horas á semana.

5 Adaptación dos tempos, dos instrumentos e dos procedementos de avaliación: 

O profesorado adaptará os tempos, os instrumentos e os procedementos de avaliación

da área, da materia, do ámbito ou do módulo que imparta ás circunstancias do seu

alumnado. Esta adaptación terá unha consideración especial no caso do alumnado con

necesidade específica de apoio educativo ( TDAH, Dislexia, TEA e  outras dificultades ).

Seguirase  con este  alumnado os  protocolos  elaborados pola  Consellería  de  Cultura

Educación e Universidade e as pautas do Departamento de Orientación.

Na  adaptación  dos  tempos,  dos  instrumentos  e  dos  procedementos  de  avaliación

poderanse  considerar  a  forma  de  comunicación  que  o  alumnado  necesite,  a
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secuenciación das tarefas, a verificación da comprensión das tarefas, a dispoñibilidade

dos recursos tecnolóxicos e a concesión do tempo necesario. 

6 Plan de reforzo para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que pase de

curso con materias sen superar.

O plan de reforzo será elaborado polo profesorado que imparte a materia que a alumna

ou  alumno  teñan  pendente  de  superar  baixo  as  directrices  do  correspondente

departamento didáctico e co coñecemento do profesorado titor segundo o modelo do

Anexo.   Deste  plan  será  informada  á  familia  do  alumno.  Farase  seguimento  deste

alumnado en cada sesión de avaliación e na avaliación final.

7 Plan específico personalizado  para o alumnado de educación secundaria obrigatoria

que permaneza un ano máis no mesmo curso.

Este plan ten como finalidade adaptar as condicións curriculares as necesidades do/a

alumno/a, para tratar de superar as dificultades detectadas. Será elaborado polo Equipo

Docente baixo a coordinación do profesorado titor e desenvolverase ao longo de todo o

curso. Anexo

Deste plan será informada á familia do alumno.  Farase seguimento deste alumnado en

cada sesión de avaliación e na avaliación final.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

1 Adaptacións curriculares:

Hai varios alumnos de primeiro e segundo cursos da ESO que, á vista dos datos de

escolaridade  anterior  e  do  seu  rendemento  nos  cursos  anteriores  así  como  dos

resultados da avaliación inicial e da observación do profesorado que lle imparte clase 

nas  distintas  materias  do  currículo,  considérase  que   é  necesario   elaborar  unha

adaptación  curricular.  Este  proceso será  iniciado,  a  partir  da  decisión  a  tomar  polo

equipo docente, coa avaliación psicopedagóxica pertinente con vistas a ser desenvoltas

no presente curso. 

Temos, inicialmente 6 alumnos/as con AC que xa contaron con ela no curso pasado, 4

alumno/as en 2º ESO, e 5 alumnos/as en 3º de ESO  para analizar a proposta  de AC na
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preavaliación.  No  apoio  e  intervención  con  este  alumnado  será  fundamental  a

coordinación do profesorado das materias co profesorado de Pedagoxía Terapéutica,

titores/as e departamento de orientación.

2 Apoio do profesorado especialistas en Pedagoxía Terapéutica:

O  profesorado  de  Pedagoxía  Terapéutica  prestará  atención,  prioritariamente,  ao

alumnado de primeiro e de segundo curso da ESO con necesidades específicas de apoio

educativo. Solicitouse polo Equipo Directivo un profesor/a de PT dentro do Programa

PROA + que intervirá co alumnado de 1º e 3º de ESO.

O número de alumnado ao que pode atender PT pode variar  ao longo do curso en

función das necesidades e das demandas do profesorado das distintas materias. Este

alumnado recibe apoio en pequenos grupos fora da aula ordinaria  e dentro da aula para

traballar  principalmente  as  materias  instrumentais  e   os  obxectivos,  contidos  e

estándares  de  aprendizaxe   das  adaptacións  curriculares.  A  meirande  parte  están

exentos de segunda lingua estranxeira e ademais deste apoio de PT , reciben reforzo

educativo nas horas de impartición de dita materia.

A programación destas actividades de apoio abrangue fundamentalmente os contidos

mínimos das materias instrumentais. Ademais de apoiar a consecución dos obxectivos

curriculares  establecidos  nestas  áreas,  preténdese favorecer  o  desenvolvemento  de

capacidades cognitivas, de equilibrio persoal, relación interpersoal e de inserción social.

3 Programa de diversificación Curricular

Neste  curso  2022/23  non  contamos  con  esta  medida,  deixamos  reflectido  que  no

terceiro trimestre analizarse a proposta deste alumnado cara o vindeiro curso 23/24 e

analizar na CCP a pertinencia ou non desta medida.

Consisten nunha modificación e unha adaptación do currículo dende o 3º curso de ESO e

están orientados á  consecución  do Título  de  Graduado en  ESO polo  alumnado que

presente dificultades relevantes de aprendizaxe e para o que tras ter recibido medidas

de atención á diversidade nos dous primeiros cursos da etapa se considere que é a

medida máis axeitada para a obtención do devandito título.

4 Atención Educativa Domiciliaria
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En  2º  de  ESO  contamos  cun  alumno  que  recibe  esta  atención.  É  fundamental  a

coordinación do profesorado de atención domiciliaria co DO, titor e profesorado que

imparte docencia  ao alumno, establecendo pautas de intervención,   comunicación e

seguimento, convocándose as reunións que se estimen pertinentes.

5 Atención Educativa Hospitalaria.

En 3ª de ESO contamos cun alumno que vai recibir atención educativa hospitalaria  e

polo que será fundamental a coordinación do profesorado de atención hospitalaria co

DO,  titor  e  profesorado  que  imparte  docencia  ao  alumno,  establecendo  pautas  de

intervención, comunicación e seguimento, convocándose as reunións que se estimen

pertinentes. Creouse na aula virtual un espazo de funcionamento para este fin e poder

coordinar os contidos e tarefas durante o período de hospitalización.

6  Atención Educativa ao alumnado procedente do estranxeiro

É  fundamental  a  acollida  e  apoio  deste  alumnado  polo/a  titor/a  e  DO,  sendo

fundamental  o  seguimento  da  súa  adaptación  inicial  ao  grupo  clase  e  ao  centro

educativo tanto para a súa inmersión lingüística como para a súa socialización.

Farase  a  avaliación  inicial  deste  alumnado  que  se  poderá  completar  co  avaliación

psicopedagóxica establecendo as medidas de atención a diversidade que precisen.
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RESOLUCIÓN DO 14 DE AGOSTO DE 2012 

Proxecta

14. Mestres gandeiros
Introdución 

O proxecto idease ao comezo do curso 2022/2023 ao ter noticia do programa Mestres

Gandeiros no Plan proxecta. Un grupo de profesor@s implicamosnos no proxecto sendo

nalgúns casos novos no centro e sen coñecernos previamente pero coa firme vontade

de traballar en equipo dende as nosas especialidades para achegar ao noso alumnado á

xestión do territorio por parte das poboacións rurais ligadas á gandería familiar, por ese

motivo, polo novidoso do proxecto (pois é o primeiro ano que se oferta a través do plan

proxecta), por non poder ter acceso aínda a todo o material de Mestres Gandeiros e

pola  voráxine  do  comezo  de  curso  somos  conscientes  de  que  as  características

expresadas nesta solicitude son unha proposta inicial de proxecto ó que iremos dando

forma, concretando e enriquecendo co traballo interdisciplinar ó longo do curso.

Obxectivos

Ademais de compartir os obxectivos recollidos no propio programa Mestres gandeiros,

tanto xerais, como específicos para alumnado, poboación local e profesorado, somos

conscientes da importancia de achegar ó alumando urbano á realidade rural, así como

de incorporar esta realidade (moitas veces excluída dos currículos) dende a mirada dos

propios  habitantes do rural  que manteñen con usos e aproveitamentos tradicionais

sostíbeis  ligados  á  produción  de  alimentos  de  calidade  a  biodiversidade  de

agroecosistemas en mosaico característicos de Galicia.

Especialmente  importante  incorporar  esa  mirada dende  o  rural  nunha cidade como

Ferrol moitas veces coa mirada centrada nunha industria en crise permanente dende

hai  décadas,  no  contexto  histórico  actual  dunha  crise  ligada  ó  esgotamento  dos

combustibles  fósiles  e  ós cambios  que implicará no futuro inmediato,  no  medio  de

proxectos  especulativos  de  gran  impacto  ambiental  e  paisaxístico  promovidos  por
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empresas  enerxéticas  que  ameazan  destruír  o  rural  da  comarca  baleirándoo  das

poboacións locais.

Insistir en que non se trata de coidar o medio ambiente ou protexer a paisaxe senón de

que o alumnado entenda (máis alá de pantallas dixitais) que o ser humano forma parte

da natureza, dependemos dela para sobrevivir e o que lle facemos facémonolo a nós

mesmos  como  sociedade.  Agora  pódeselle  chamar  servizos  ecosistémicos  ou

infraestrutura  verde  pero  dalgún  xeito  é  o  que  as  sociedades  labregas  tradicionais

sempre souberon e aplicaron.

Dar a coñecer o modelo económico das cooperativas e a economía social.

• Dar a coñecer a xestión colectiva e democrática do territorio no exemplo dos

Montes veciñais en man Común.

• Coñecer  e  valorar  os  usos  multifuncionais  do  monte  fronte  a  unha  visión

exclusivamente forestalista  baseada en repoboacións de especies pirófitas de

crecemento rápido.

• Iniciar ó alumnado no manexo de ferramentas de información xeográfica como o

SIXPAC.

• Redescubrir os vencellos que moit@s alumn@s dun centro urbano de Ferrol como

o noso poden ter co medio rural e habitualmente non se manifestan no contexto

do centro.

• Potenciar o uso do galego (inexistente no contexto urbano nas franxas de idade

do alumnado) no dialogo coas poboacións rurais.

Organización, desenvolvemento e metodoloxía.

Actividades a desenvolver: A falta de concretar grupos e cronograma hai basicamente

dous tipos de actividades, as de aula e as saídas, que entendemos que deben estar

interconectadas  preparando  na  aula  os  coñecementos  básicos  que  permitirán

aproveitar  mellor  as  saídas.  En  caso  de  que  diferentes  grupos  realicen  actividades

diferentes buscarase a maneira de que o propio alumnado participante difunda entre os

seus compañeiros o resultado do seu traballo, ben mediante exposicións fotográficas,

audiovisuais ou presentacións.
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Actividades de aula: Na aula pódese traballar a partires do material do propio curso

Mestres Gandeiros ou doutro que considere o profesorado, en base a vídeos de curta

duración que introduzan un tema ou concepto sobre o que o alumnado poida opinar ou

debater, pódense realizar fichas de traballo.

Traballo na aula de audiovisuais con sistemas de información xeográfica como o sixpac,

o visor do plan básico autonómico, etc da area a visitar (pode ser previo ou posterior á

visita).

Posible intercambio por vídeo conferencia co alumando do CPI de Navia de Suarna, nos

Ancares.

Saídas de campo: Nelas o alumnado pode levar un caderno de campo con actividades

previstas nas que poderán preguntar ás persoas que nos fagan de guias locais, grabar

material audiovisual, etc.

• Saída ó Monte do Chá: O monte do Chá situado no termo municipal de Ferrol

alberga  unha  necrópole  neolítica  de  cade  40  mámoas,  a  Asociación  de

Comuneiros do Chá iniciou recentemente a  xestión do monte,  desbrozando a

contorna  das  mámoas e  encargando ós  arqueólogos do INCIPIT a  realización

dunha  investigación  para  explicar  o  sentido  da  necrópole,  outras  actuacións

foron repoboacións de árbores autóctonas, recuperación de charcas de anfibios e

o aproveitamento gandeiro mancomunado con cabalo galego de monte que nos

poderán explicar os propios comuneiros.

• Saída ó monte do Forgoselo; O monte Forgoselo no cercano termo municipal de

A  Capela  é  dende  hai  máis  de  30  anos  un  exemplo  de  aproveitamento

multifuncional  do  monte,  co  gando  extensivo  vacún  e  cabalar  controlando  o

mato entre as repoboacións de piñeiros previndo incendios, o uso gandeiro xunto

os piñeirais deron ó Forgoselo a súa riqueza micolóxica que poderá coñecer o

alumnado da man dos propios xestores do monte.

• Intervención artística land art no Monte do Chá: Por definir pero podería ser un

bosque pintado, como o de Ibarrola.
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• Saída durante o terceiro trimestre de mínimo dous días a Ancares en contacto

coa  xente  da  cooperativa  a  Carqueixa.  Posible  realización  dunha  reportaxe

documental por parte do alumnado que enlace o aprendido nas saídas de campo

na comarca de Ferrol coa experiencia de Ancares.

Avaliación

A  avaliación  será  continua  ó  longo  do  desenvolvemento  do  programa  e  permitirá

corrixir ou mellorar o enfoque das diferentes actividades.

Profesorado participante

Nome Especialidade Tipo

Eva María Loureiro Souto Xeografía e historia Docente

Victoria Cristina Diehl Nogueira Xeografía e historia Docente

María José Lanza López Debuxo Docente

Alba Vázquez Fernández Bioloxía e xeoloxía Docente

Manuel Pita Gómez Xeografía e historia Docente

Fernando Jesús Martínez Yáñez Física e química Coord.

Cristina Eugenia López Suárez Bioloxía e xeoloxía Docente

Rosa María Sánchez Pérez Lingua e literatura galega Docente

02. Proxectos de vida activa e deportiva (PVAD)
Introdución

O plan basearase en programar actividades físicas e deportivas para todos os recreos

do curso. Levamos 6 anos realizándoo con moito éxito de participación. O alumnado da

ESO tera unha oferta variada de actividades,  con quendas,  por nivel  no que poderá

realizar actividades no tempo de lecer ocupando espazos exteriores e interiores.

Obxectivos

1. Incentivar a realización de actividade física fora e dentro do ámbito escolar

88 de 121



2. Mellorar a convivencia entre o alumnado e a autonomía facendoo partícipe na

xestión e organización deste tipo de actividades

3. Mellorar os índices de saúde do alumnado incentivando unha práctica regular de

actividade física semanal.

Organización, desenvolvemento e metodoloxía

De luns a venres (coa excepción do segundo recreo do mércores) durante os recreos de

10:10  a  10:30  e  de  12.10  a  12.30  realizaranse  diferentes  actividades  deportivas  no

ximnasio  cuberto.  Farase  unha  una  proposta  mensual  de  actividades  variadas  que

permitan non ser repetitivos nos contidos a permitan o maior número de practicantes

en función da instalación. Preténdese facilitar ao alumnado participante a adquisición

de competencias motrices e de sensación de logro. Propóñense coma contidos para os

recreos activos:

1. Deportes de raqueta

2. Minivolei

3. Flooball

4. Coreografías rítmicas

5. Combas e gomas.

6. Deportes colectivos adaptados

7. Parkour adaptado

8. Etc.

O alumnado de 3º e 4º de ESO participará na xestión e organización das diferentes

actividades, tendo, o alumnado colaborador unha reunión á semana co profesorado de

educación física.

Avaliación

O  primeiro  criterio  de  avaliación  para  aceptación  do  proxecto  é  a  grandísima

participación  do  alumnado  en  tódolos  recreos  que  prantexa  a  necesidade  de  facer

quendas. 
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O segundo é a enquisa que facemos ao final de cada ano para facer modificacións para

o ano seguinte e ver o impacto do plan no alumnado

O terceiro e  comprobar o porcentaxe de mellora nas probas e test obrigatorias na

materia de educación física que cotexamos no último trimestre.

Profesorado participante

Nome Especialidade Tipo

José Andrés Rodríguez Bergara Educación física Coord.

Paula Varela Caínzos Educación física Docente

Francisco Tenreiro Gavela Educación física Docente
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RESOLUCIÓN DO 26 DE OUTUBRO DE 2022 

Observa_Acción

Desenvolvemento competencial desde a observación e o intercambio

entre iguais

O  programa  Observa_Acción  ten  como  finalidade  fomentar  o  desenvolvemento

profesional  nas  Competencias  Profesionais  Docentes  para  a  cooperación  e

colaboración, a construción conxunta de coñecemento e o liderado e xestión de centros

a través do intercambio de boas prácticas e a observación entre iguais.

Obxectivos

Experimentar novas vías de formación do profesorado e favorecer a innovación

educativa nos centros educativos de Galicia, así como a colaboración con centros

doutras comunidades autónomas e/ou países de ámbito europeo.

Facilitar ao profesorado e aos membros do equipo directivo dun mesmo claustro

a  posibilidade  de  observar  de  forma  directa  metodoloxías  nos  procesos  de

ensino-aprendizaxe,  xeitos de relación e comunicación, ou vías de xestión dos

recursos propios e alleos, fomentando a adaptación e a aplicación do aprendido

na súa praxe diaria.

Fomentar o traballo en equipo de grupos de profesores/as cun interese común,

incluíndo a observación activa da práctica docente de todos os seus membros,

establecendo así vías de comunicación para o intercambio de boas prácticas, a

reflexión, a formación metodolóxica sobre aspectos innovadores nos procesos

organizativos e didácticos e a realización de proxectos de forma conxunta.

Potenciar  o  traballo  en  equipo  entre  centros  educativos  con  intereses

compartidos, establecendo irmandades que fomenten a reflexión sobre aspectos

organizativos,  metodolóxicos  e  formativos  innovadores  para  ofrecer  unha

formación de calidade en beneficio do alumnado.
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Favorecer a internacionalización dos centros educativos, ofrecendo a posibilidade

de levar a cabo proxectos con outras Comunidades Autónomas e/ou países,  e

fomentando a integración reflexiva e contextualizada de innovacións educativas

na súa propia práctica docente.

Aplicar  e  revisar  protocolos  de  observación  de  práctica  docente  e  potenciar

accións metodolóxicas innovadoras para a mellora dos procesos de aprendizaxe

do alumnado.

Fases do programa

O contido do programa estará baseado na formación docente dende o punto de vista da

observación entre iguais, da reflexión individual e/ou grupal dos propios docentes, do

intercambio de boas prácticas e da implementación do aprendido na aula dos docentes

participantes.

O  programa  Observa_Acción  terá  unha  duración  de  dous  cursos  académicos  e

desenvolverase en catro fases (dúas en cada ano lectivo) que se detallan a continuación:

1. Observa_Acción. Fase Intracentros (Comparte)

A primeira fase deste programa realizarase entre docentes do mesmo centro educativo.

Consistirá  na  observación  da  práctica  docente  e  xestión  da  aula,  así  como  no

intercambio  de  información  e  posterior  reflexión  conxunta  sobre  a  observación  da

práctica docente.

2. Observa_Acción. Fase Intercentros (Acolle)

A segunda fase está dirixida a equipos de docentes de varios centros de todo o ámbito

da  comunidade  autónoma  de  Galicia.  Cada  centro  terá  outro  asignado  co  que

intercambiará boas prácticas docentes durante un máximo de 2 días, mentres actuará

como mentor  e  observador,  compartindo,  colaborando,  reflexionando,  observando e

formándose mutuamente.

O  equipo  implicado  estará  integrado  por  un  representante  do  equipo  directivo

formando parte dun grupo de entre 3 a 5 docentes que realizarán unha visita a outro

centro educativo para observar a súa práctica
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profesional  e  implicarse  nun  diálogo  profesional  que  contribúa  á  mellora  das  súas

capacidades.

3. Observa_Acción. Fase Estatal (Conecta)

Trátase  dunha  fase  de  colaboración  entre  diferentes  comunidades  autónomas

adheridas ao plan de Observa_Acción.

Consistirá na estadía e/ou recepción dun máximo de 5 docentes (1 do equipo directivo),

durante un máximo de 3 días, a centros dunha ou varias das comunidades autonómas

asociadas para realizar a observación. Posteriormente, proverase retroalimentación e

realizarase  unha  reflexión  conxunta  entre  o  profesorado  participante,  co  fin  de

introducir melloras concretas na práctica de aula ou do centro.

4. Observa_Acción. Fase Europea (Internacionaliza)

A última fase do programa consistirá nunha experiencia de Observa_Acción visitando

un centro  educativo  dun dos  países  socios  europeos.  Esta  fase  permitirá  entrar  en

contacto coa realidade diaria dun sistema educativo nun contexto internacional.

Temporalización

Primeira fase: De xaneiro a marzo 2023.

Segunda fase: De marzo a xuño de 2023.

Terceira fase: De outubro de 2023 a febreiro 2024.

Cuarta fase: De febreiro a xuño de 2024.

Liñas de traballo 

Gustaríanos  formarnos  e  coñecer  como  outros  centros  desenvolven  as  seguintes

iniciativas: 

1. Competencia dixital: Educación e transformación dos centros. • 

Formular propostas de mellora de uso dos Polos creativos. O noso centro foi

escollido na primeira convocatoria publicada de espazo makers. Desde esa ata

agora ese espazo segue a ser moi utilizado especialmente no STEMbach e no club
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de ciencia  pero sería  moi  interesante ver  como outros  centros o integran na

práctica diaria da aula

2.  Competencia  didáctica:  Deseño  e  desenvolvemento  dos  novos  currículos

conforme os principios do Deseño Universal de Aprendizaxe (DUA).

Revisar diversas metodoloxías didácticas, seleccionar as máis axeitadas para

o  contexto  segundo  as  evidencias,  implementalas  e  avaliar  a  súa

efectividade. Somos conscientes das necesidades que esixe a educación actual e

o  importante  de  integrar  metodoloxías  activas  na  practica  diaria.  Somos  un

centro  de  secundaria  no  que  aínda  na  maioría  das  materias  utilízase  a

metodoloxía  tradicional  e  gustaríanos  ver  como  outros  centros  lideraron  o

cambio metodolóxico

3. Competencia en Innovación e investigación

Analizar o uso dos espazos e adecualos ao Plan de Arquitectura Pedagóxica.

O  centro  leva  varios  anos  traballando  intensamente  neste  aspecto  e  coa

intención de seguir realizando accións nesta liña para conseguir crear espazos

mais  inclusivos.  Por  eso  ver  como  outros  centros  xestionan  o  seu  espazo

resultaríanos de moita utilidade

Propor estratexias e ámbitos de intervención para promover a vida saudable.

Desde ahi varios anos o centro realiza actividades que promoven estilos de vida

saudable entre  elas:  ofértase  a  materia  en  2º  ESO de  PEVS,  recreos  activos,

almorzos  saudables,  semana  da  froita,  actividades  complementarias  e

extraescolares con actividade física (sendeirismo, surf, kayak ...)

Deseñar, implementar e avaliar estratexias de desenvolvemento sostible.

Aínda  que  moitas  actividades  realizadas  no  centro  están  vinculadas  aos

obxectivos  de  desenvolvemento  sostible,  gustaríanos  coñecer  iniciativas  que

desenvolvan estratexias vinculados aos ODS

4. Competencia en Educación inclusiva e coeducación.

Determinar accións para a mellora da convivencia e benestar emocional.

94 de 121



O ano  pasado  iniciamos  un  Plan  de  mellora  do  benestar  emocional  do  noso

alumnado  coa  participación  de  profesionais  externos  que  realizaron  varios

obradoiros de xestión emocional co alumnado interesado. 

A  primeira  actividade  que  se  realizou  foi  unha  sesión  cos  responsables  do

alumnado para dárllelo a coñecer.  

Establecer maior fluidez nas relacións coas familias 

Gustaríanos  retomar  as  escolas  de  Pais  e  Nais  que  realizabamos  e  que  se

interromperon por mor da pandemia 
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E-dixgal 
1. OBXECTIVOS.

1.1 Obxectivos xerais:

• Incorporar  materiais  dixitais  en  todas  as  materias  da  ESO,  en  paralelo  a  un

cambio na metodoloxía de traballo do profesorado.

• Crear unha contorna dixital e virtual de aprendizaxe, potenciando a comunicación

con outros centros educativos e coas familias. 

• Potenciar unha cultura dixital afianzada dende o noso proxecto de centro. 

• Beneficiar as familias cun gran aforro en materiais educativos. 

• Aproveitar en maior medida o repositorio de contidos do espazo Abalar. 

• Establecer unha formación activa e continua do proceso, para a consecución dun

mellor  desenvolvemento  das  competencias  básicas:  competencia  dixital  (CD),

competencia  para  aprender  a  aprender  (CPAA),  competencia  en  comunicación

lingüística (CCL), sentido da iniciativa e espíritu emprendedor (SIE), conciencia e

expresións culturais (CEC), competencias sociais e cívicas (CSC) e competencia

matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT).

• Impulsar  a  continuidade  no  proxecto  na  procura  de  converternos

progresivamente nun centro educativo dixital  que garanta unha educación de

calidade. 

1.2 Obxectivos a curto prazo. 

• Introducir ao novo alumnado e ás familias no proxecto E-Dixgal dunha forma

paulatina  e  transparente,  intentando  que  sexan  partícipes  en  todo  momento

deste cambio de metodoloxía e de aprendizaxe.

• Promover o uso do entorno virtual de aprendizaxe que proporciona o proxecto

como soporte para as clases. Para isto utilizaremos: repositorio Abalar, contidos

en rede e actividades interactivas, traballando con elas a diario e facilitando que

o alumnado poida traballar con elas nas súas casas.
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• Impulsar  a  continuidade  do  proxecto  E-Dixgal  seguindo  a  planificación  xa

organizada para a formación dos docentes implicados no proxecto. 

1.3 Obxectivos a longo prazo. 

• Compartir as nosas experiencias con outros centros e coas familias a través do

EVA, o espazo Abalar e da páxina web do centro. 

• Promover a continuidade deste proxecto.

• Aumentar o número de profesores e materias que se incorporen ao proxecto.

2.  MODELO  ORGANIZATIVO  E  METODOLÓXICO  PREVISTO  PARA  O

DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO E PARA GARANTIR A SÚA CONTINUIDADE. 

Baséase nos seguintes principios metodolóxicos:

1. Unha  metodoloxía  didáctica  activa  e  participativa,  para  favorecer  o  traballo

individual e o traballo cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos

e das competencias correspondentes. 

2. A integración e uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula,

como  recurso  metodolóxico  para  desenvolver  as  competencias  clave:

Competencia  dixital  (CD),  competencia  para  aprender  a  aprender  (CPAA),

competencia en comunicación lingüística (CCL),  sentido da iniciativa e espíritu

emprendedor (SIE), conciencia e expresións culturais (CEC), competencias sociais

e cívicas (CSC) e competencia matemática e competencias básicas en ciencia e

tecnoloxía (CMCT).

3. O  traballo  en  equipo  do  profesorado,  para  proporcionar  un  enfoque

multidisciplinar ao proceso educativo, en base á coordinación dos membros do

equipo  docente  de  cada  grupo,  a  fin  de  deseñar  actividades  de  aprendizaxe

integradas  para  unha  adquisición  eficaz  das  competencias  e  a  para  a  súa

integración efectiva no currículo. 

4. Unha metodoloxía  que teña en conta os diferentes  ritmos de aprendizaxe do

alumnado, atenda á diversidade e promova o acceso de todo o alumnado a unha

educación común. 
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5. A avaliación continua (global e individual) do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Para levar adiante esta metodoloxía, que pretende ser activa, dinámica, participativa e

integradora, necesitamos ter en conta a formación do profesorado e a necesidade do

enfoque colaborativo do proceso.

1. Formación do profesorado.

Como  se  indicou  anteriormente,  o  profesorado  do  IES  Sofía  Casanova  conta  con

formación  previa:  á  integración  do  centro  na  rede  Abalar  únese  a  participación  en

seminarios (ano 2013-2014) e PFPP relacionados coas TIC (anos 2014-2015, 2015-2016,

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 , 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023).

Formación  periódica  e  sistemática.  O  profesorado  implicado  participa  en  cursos

organizados  pola  rede  de  formación  permanente  do  profesorado  da  Consellería  de

Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria.  Trátase  dunha  formación  que  é

necesaria para o coñecemento e manexo dos recursos que se van a utilizar: 

• Materiais:  repositorio  de  contidos,  aula  virtual,  libros  dixitais,  programas

educativos, recursos on-line... 

• Recursos:  servidor,  ordenadores  portátiles,  proxectores,  armarios  de  carga,  rede  wifi…

Recursos  baseados  no  software: sistema  operativo  LINUX,  paquetes  ofimáticos,  outros

programas... 

Por ser diferentes os niveis do profesorado implicado, hai diferentes grupos de traballo

a fin de optimizar o seu proceso de formación. 

2. Enfoque colaborativo do proxecto (familias/profesores).

• A colaboración entre os profesores, os titores e o depto. de Orientación, a fin de

establecer unha continuidade dentro no proceso de ensino-aprendizaxe. 

• A coordinación do profesorado para unha mellora do proceso de planificación e

desenvolvemento. 

• A colaboración e coordinación coas familias do alumnado. 

Asistirán: as familias, os titores, os profesores que van a impartir docencia, o

coordinador do proxecto e a directora do centro
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Temas a tratar: Explicación do proxecto e das plataformas que se van a utilizar

para a comunicación coas familias e o intercambio de información e traballos: 

Transmitirase ás familias a metodoloxía de traballo que se vai levar a cabo na

aula. 

Explicarase a utilización dos portátiles, normas de uso e o acceso e a importancia

do repositorio de contidos educativos dentro do espazo Abalar. 
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STEMbach
PROFESORADO PARTICIPANTE

Cristina E. López Suárez Profesora Coordinadora Bioloxía e Xeoloxía

Marta Sixto Sanjosé Profesora Titora Matemáticas

Andrea Vázquez Muíño Profesora Titora Xeografía e Historia

ALUMNADO PARTICIPANTE

BIENIO CURSO MATERIA Nº ALUMNADO

2022/24 1º Bacharelato 
INICIACIÓN Á 
INVESTIGACIÓN 

9

2021/23 2º Bacharelato 
PROXECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

8

PROPOSTA DE CURRÍCULO DA MATERIA DE AFONDAMENTO STEM

Materias de afondamento correspondentes ao Bacharelato de Excelencia en Ciencias e

Tecnoloxía:

CURSO MATERIA DE AFONDAMENTO

Primeiro curso (1º de bacharelato) Iniciación á investigación (2 h semanais)

Segundo curso (2º de bacharelato) Proxecto de investigación (2 h semanais)

Primeiro curso, Iniciación á investigación. 

• Nesta materia que impártese durante dúas horas semanais ao longo do primeiro

curso.  Os  estudantes  prepáranse  para  que  poidan  abordar  con  garantías  o

proxecto  de  investigación  que  realizarán  no  segundo  curso.  Durante  o  ano

lectivo,  os  estudantes  permanecerán  durante  un  mínimo  de  12  horas  na

Universidade de Coruña levando a cabo actividades nos distintos departamentos

co obxectivo de tomar contacto cos profesores universitarios que dirixirán os

proxectos contemplados no segundo curso.
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• A realización de prácticas, a asistencia a charlas e conferencias e o coñecemento

directo da Universidade debe servir para espertar a súa curiosidade e contrastar

as súas expectativas. Esta permanencia organizarase en 6 visitas de 2 horas.

• Ao final do primeiro curso, os alumnos deberían ter determinados os co-titores e

o tema de investigación, así  como o departamento vinculado á realización do

proxecto de investigación do segundo curso.

• Contidos específicos da materia Iniciación á Investigación.

Ademais  do anterior,  a  materia  de  afondamento  do  primeiro  curso  inclúe  a

explicación   por  parte  do  profesorado  do  instituto  de   diferentes  contidos

teórico-prácticos  necesarios  para  o  desenvolvemento  das  investigacións  a

realizar. Dentro destes contidos atópanse os seguintes:  

◦ Que é investigar. A investigación: Tipos.

◦ Como establecer o tema de investigación. 

• Relación co profesor-titor dun traballo.

◦ Busca e selección da información.

◦ Marco teórico.

◦ Esquema de traballo. Notas e apuntamentos.

• Desenvolvemento da investigación.

◦ Hipóteses e variables.

◦ Formulación de hipóteses.

◦ Deseño de investigación.

◦ Diario do investigador.

◦ Estudos estatísticos, selección de mostras.

◦ Recompilación de datos. Tratamento e presentación de datos e resultados.

◦ Elaboración do traballo escrito. Xeitos de presentar a investigación e uso da

bibliografía.
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◦ Introdución á investigación na Rama das Matemáticas e a Estatística.

◦ Introdución á investigación na Física e a Química e realización de prácticas de

laboratorio.

◦ Introdución á investigación en Tecnoloxía e realización de traballos no taller.

◦ Introdución  á  investigación  en  Bioloxía  e  realización  de  prácticas  de

laboratorio

Segundo curso: Proxecto de Investigación.

• Ao  longo  do  segundo  curso,  os  alumnos  desenvolverán  un  proxecto  de

investigación que consistirá na realización dun traballo científico. 

• Terá unha asignación horaria de dúas horas semanais ao longo do curso lectivo,

das cales unha parte desenvolverase no noso Instituto e outra na Universidade.

Os alumnos estarán atendidos por un titor na Universidade e outro no Instituto.

O proxecto poderá ser elaborado de xeito individual ou en pequenos grupos. 

• O alumnado realizará unha defensa pública de 15 minutos para a exposición do

seu  proxecto.  A  devandita  defensa  realizarase  antes  do  1  de  maio  do  curso

académico.

Dado que o principio metodolóxico básico será a investigación, os alumnos integrarán,

como parte do seu desenvolvemento formativo, aqueles métodos de traballo próximos

á  dinámica  universitaria  que  lles  permitan  adquirir  hábitos  no  manexo  de  fontes

documentais e bibliográficas. Con este fin, os alumnos deberán ser capaces de elaborar,

expoñer  e  argumentar  de  forma  razoada  proxectos  de  investigación  -individual  ou

colectivamente-  que  sexan  resultado  dunha  metodoloxía  de  estudo  científica.  Así

mesmo,  potenciaranse  nos  traballos  de  investigación  o  uso  das  tecnoloxías  da

información e a comunicación. 

PROPOSTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Prácticas experimentais de manexo de equipos en laboratorios da Universidade.

• Conferencias de profesores universitarios de recoñecida competencia.

• Charlas formativas de alumnos da Universidade.
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• Asistencia a clases maxistrais na Escola Universitaria.

• Visitas  e  talleres  en  entidades  investigadoras  e  institucións  científicas  da

comarca, por exemplo, á Estación de Bioloxía Mariña na Graña (USC) e ao CIT

(Centro de Investigacións Tecnolóxicas) de Ferrol (UDC).
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Club de ciencia
Profesorado participante

Eva Leira Bouzamayor Tecnoloxía Coordinadora

Olga Martínez Gómez Tecnoloxía Titora

Alba Vázquez fernández Bioloxía e Xeoloxía Titora

Raquel Crespo Esteban Matemáticas Titora

Descrición do proxecto 

O ensino moderno baséase na investigación e no sentido crítico. O alumnado debe de

aprender cos feitos e cos experimentos fundamentados nun razoamento rigoroso. A

proposta de traballo para este ano van a ser a realización de experiencias científico-

tecnolóxicas, que terán unha duración de unha ou dúas xornadas, posto que o noso

coñecemento  demóstranos  que  a  realización  de  proxectos  máis  longos  son  mais

difíciles de levar a cabo.

O noso Club de Ciencias  está  definido como un espazo de aprendizaxe non formal

baseado nunha metodoloxía de indagación onde os docentes suxiren accións enfocadas

ao alumnado. Imos propoñer ao alumnado as seguintes ideas co obxecto de que poidan

dar resposta as súas curiosidades, pero estamos coma sempre abertos ás suxerencias

que vaian a ter, e aos seus intereses e resolver problemas da vida cotiá.

As propostas de traballo son seguintes:

• deseño  e  impresión  3D.  Ensináraselle  ao  alumnado  o  manexo  de  programas

sinxelos  de  deseño  3D,  o  funcionamento  da  impresora  e  realizaranse  pezas

sinxelas, tipo chaveiros, marcapáxinas...

Pódese colaborar con departamento de Lingua Galega e facer un marcapáxinas

co motivo do Día das Letras Galegas

• programación robótica: aprender e realizar pequenos desafíos de robótica con

LEGO e/ou mBot, en base a outros concursos nos que se participou o centro.

• unidades didácticas do programa Open School como:
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◦ Uso humano da enerxía eléctrica

◦ Curso de Electrónica

◦ Aprendizaxe automático...

• o ano 2023 será o ano de Picaso, conmemóranre os 50 anos do seu falecemento,

propoñemos interpretar algunha obra, realizar escaneados e impresión en 3D

• continuar a traballar en Intelixencia Artificial, con máquinas de IA, chatbots... e

organizar  unha  visita  á  exposición  ¿AI:  More  than  Human¿  para

axudar/complementar o coñecemento da IA 

• realización de modelos de fósiles con xeso

• realización da recreación dunha célula onde con diferentes códigos QR se poida

acceder  as  diferentes  partes  que  previamente  observaran  os  alumnos  co

microscopio

• introdución  aos  e-textiles  e  soft  circuits  como  electricidade  e  electrónica  a

disposición  dos  usuarios,  persoalizando  textiles,  realizando  tarxetas  de

felicitación...

• estudos relacionados co aforro enerxético, analise de proxectos sostibles

Daráselle visibilidade aos traballos feitos a través de diferentes medios como pode ser

a Radio do IES, a través de redes sociais e se procede mediante exposicións.

Alumnado a quen vai dirixido 

O Club de Ciencia está aberto a toda a comunidade educativa, o alumnado que pode

participar será tanto da ESO coma de bacharelato, planificarase a posibilidade coma no

curso pasado que alumnado do STEAMBach sexa mentor deste alumnado.

O Club está interesado en diminuír a brecha dixital, a brecha de xénero, fomentar a

igualdade, a inclusión e a sostibilidade

Horario

O horario do Club de Ciencia será os mediodías dos martes xa que temos horario de

tarde. Este horario é o que se utiliza normalmente. A idea é que profesores e alumnos
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compartimos a hora da comida traballando, primeiro un bocadillo rápido e unha pouca

conversa e logo todos a traballar.

Ideamos o Club de Ciencia dende as 14:10 ata as 16:30 horas dos martes, será dous

martes ao mes, posto que hai varios grupos de traballo no IES (Obradoiro de lectura,

Club de Igualdade, Obradoiro de microrelato...) e así evitamos solaparnos con outros

clubes.

Con esta previsión esperamos un total de traballo eficiente de 40 horas ao longo do

curso.

Lugar

A  composición  do  profesorado  do  Club  de  Ciencia  neste  curso  é  de  Tecnoloxía,

Matemáticas  e  Bioloxía,  polo  tanto  imos  ter  distintas  localizacións  en  virtude  das

tarefas que se estean a traballar:

- Aula Taller de Tecnoloxía

- Laboratorio de Bioloxía

- Espazo Maker

- Aula de informática

- Sala de Reunións: Aula Taller de Tecnoloxía

Obxectivos

Dende  o  centro  estamos  moi  interesados  en  participar  nesta  convocatoria  porque

cremos que é moi interesante para o noso alumnado xa que lles axudaría a:

1. Crear novas motivación de aprendizaxe, fóra do ámbito académico e creando

lazos entre o saber académico e o saber adquirido nunha aprendizaxe non formal.

2. Crear novas vocacións STEM

3. Fomentar a igualdade entre rapaces e rapazas

4. Adquirir novas competencias e habilidades científico-técnica-matemáticas
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5. Establecer relacións sociais dentro do ámbito escolar de outro xeito distinto e

enriquecedor.

6. Fomentar a curiosidade e a paixón pola investigación

7. Fomentar o espírito crítico

8. Axudar a formar cidadáns con ferramentas para a toma de decisións

9. Axudar a despertar o espírito emprendedor

10.Aprender a enfrontarse a retos e adquirir novas estratexias de resolución de

problemas.

11. Desenvolvemento da empatía

12.Fomento do traballo en grupo
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Contratos programa

PROA+
Coa  finalidade  de  axudar  a  mellorar  os  resultados  educativos  do  alumnado  con

necesidades específicas de apoio educativo, o noso centro participa no curso 2022/23 no

Programa PROA +,  polo que un docente da especialidade de Pedagoxía  Terapéutica

asignado a este programa reforza o alumnado beneficiario, en horario lectivo dentro ou

fora  da  aula  ordinaria,  ofrecéndolle  unha atención  persoal  e  individualizada  que  lle

permita mellorar o seu rendemento escolar e acadar unha motivación positiva de cara

ás súas aprendizaxes.

CP Inclúe
Introdución

Desde o IES Sofía Casanova queremos seguir traballando para garantir o dereito a unha

educación de calidade para todo o alumnado en igualdade de condicións, prestando

especial atención aos que se atopan nunha situación de maior exclusión. 

O noso centro presenta unha elevada porcentaxe de alumnado procedente de familias

en condicións sociodesfavorecidas e de privación sociocultural.

Por outro lado, detectamos unha crecente problemática entre o alumnado de control

emocional ante diferentes situacións no centro educativo: relacións cos compañeiros,

convivencia  ou  realización  de  probas  de  avaliación.  Diferentes  indicadores  foron

demandando a introdución dun programa de apoio de tipo emocional sen adentrarse no

campo terapéutico propiamente dito.

Por  elo,  consideramos  que  tanto  o  Programa  INCLÚE  T  como  EMOCIONA T  son

fundamentais  para  conseguir  na  nosa  Comunidade  Educativa   valores  baseados  na

inclusión, igualdade e xestión das emocións.

Obxectivos

1. Potenciar un clima de aula e centro que favoreza a convivencia e o proceso de

ensino-aprendizaxe.
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2.  Fomentar  a  igualdade  de  dereitos  e  oportunidades  entre  as/os  rapazas  e

rapaces.

3. Contribuir ao desenvolvemento integral do alumnado a través da coeducación

e o rexeitamento ante calquer tipo de discriminación

4.  Desenvolver  habilidades  sociais  e  competencias  emocionais  que axuden ao

alumnado na resolución de conflitos favorencendo unha convivencia positiva.

5.  Implicar a participación das familias e outras entidades nas actividades de

mellora da inclusión, convivencia e benestar emocional no centro educativo.

6. Promover a construción dunha sociedade máis xusta e igualitaria a través da

identificación de desigualdades na súa contorna.

04. INCLÚE-T

-Traballo  nas  titorías  presenciais  de  1º  a  4º  ESO  para  acadar  os  obxectivos

anteriores, sempre en coordinación co Departamento de Orientación, tanto para

traballar  a  inclusión,  a  convivencia  como  o  benestar  emocional,  a  través  de

materiais, vídeos, e actividades ideadas conxuntamente con este departamento.

2.  Actividades  ao  longo  do  curso  2022-2023  que  incidan  na  celebración  de

efemérides como:

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

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

-10 de decembro: Día de la Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

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

- 8 de marzo: Día Internacional da Muller.

- 2 de maio: Día Internacional contra o Acoso Escolar.

- Do 13 ao 17 de maio: Semana das Letras Galegas.

- 5 de xuño: Día Mundial do Medio Ambiente.
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3.  Obradoiros  e  charlas  dirixidos  ao  alumnado  para  fomentar  a  inclusión,   a

convivencia , a tolerancia, o respecto aos demais.

4. Previr casos de acoso escolar a través do Plan de Acollida e do Plan de Acción

Titorial e ferramentas como as achegadas polos vídeos de Pantallas Amigas e

outros materiais.

5.  Actividades  de  reflexión  durante  as  titorias  sobre  temas  de  inclusión  e

convivencia.

05. EMOCIÓNA-T

Medidas para o desenvolvemento desta modalidade

1- Seleccionar persoal especializado do campo da psicoloxía terapéutica para  

desenvolver o programa.

Tras unha investigación inicial realizada por unha comisión específica creado ao 

efecto para esta liña formativa, seleccionaremos a mais de 2 profesionais e/ou 

equipo de psicólogos estudar seu proxecto de intervención.

2- Establecer unhas xornadas iniciais para o profesorado e comunidade educativa

cos seguintes obxectivos:

- Presentar o plan de traballo, contidos e metodoloxía a desenvolver nas

xornadas co alumnado vulnerable deste apoio.

- Involucrar ás familias presentando todo tipo de intervencións cos seus

fillos  ante  situación  de  desequilibrio  emocional,  convivencia  familiar  e

análise de diferentes tipoloxías de casos.

-  Estratexias  prácticas para o profesorado para levar a  cabo no centro

dentro e fora da aula  para axudar ao alumnado vulnerable.  Estratexias

para o profesorado para axudar ao seu propio equilibrio emocional nunha

profesión de alta carga emocional.

3- Realizar o Proxecto específico de intervención co alumnado

En formato  taller  de  máximo 12  alumnos en  función  das  súas  características

faremos un número de grupo acorde a asignación orzamentaria intervindo nos

110 de 121



niveis educativos que ofrezan mais demanda. (O ano anterior intervimos a partir

de 3º ESO) 

4- Avaliar posteriormente o éxito do programa con todos os que recibiron as

distintas liñas formativas

A través de distintos sistemas de compilación de resultados do programa

5- Investigar fórmulas de implantación de xeito permanente no centro por parte

do profesorado e familias para o seguinte ano académico

Implicación das familias e doutras entidades

As familias van a intervir da seguinte forma:

- Asistir ás Xornadas de formación inicial específicas para eles xa descritas nos

puntos anteriores

-  Intervir  aportando  toda  a  información  específica  trala  intervención  dos

alumnos  para  ver  o  resultado  do  programa.  Estableceremos  uns  mediadores

entre o profesorado para facer o seguimento as familias.

A formación específica será realizada por un equipo de psicólogos acreditados do

campo  da  terapia  familiar.  Os  seleccionados  no  ano  21-22  presentaron  un

currículum con ampla formación neste campo e un proxecto explicado ao detalle

de que querían alcanzar con este Plan de atención emocional.

O profesorado ten aquí diversos roles:

-Mediadores alumnado familias para valorar o resultado do plan e resolver

todo tipo de dificultades de comunicación, organizativas, etc..

-  Recibir  información  específica  para  facer  mediación  específica  co

alumnado  dentro  das  posibilidades  que  ofrece  o  campo  educativo  sin

entrar no campo da terapia individual.

Innova 2022/23
O centro recibe a alumnado con diferentes situacións sociais, algúns deles residentes

en  barrios  de  condición  socioeconómica  desfavorable  e  con  conflitividade  social

nalgunhas áreas, que dificultan a aceptación de hábitos de vida saudables.
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O alumnado de ESO e Bacharelato presenta trala pandemia COVID19, más dificultades

para o manexo do estrés e a solución racional de conflitos persoais e interpersoais,

constatando o centro un maior  número de alumnos que presentan altos niveles de

ansiedade, con independencia do nivel educativo.

As actividades organizadas durante o proxecto de mellora do curso pasado mostrou

eficacia nos diferentes indicadores establecidos, sobre todo na convivencia no centro. E

de interese para o centro, o compromiso mostrado polo profesorado para que este

proxecto poia ter continuidade no presente curso, e incorpore novas actuacións para o

coñecemento persoal e o manexo do estrés.

As actividades de traballo en grupo mostran efectos beneficiosos na autoestima e nas

habilidades emocionais e intelectuais dos alumnos, do cal se deriva o interese dunha

actividade que reforce a implicación coa lectura e, a maiores, coa escritura.

Obxectivos

1. Mellorar o nivel de practica de actividade física do alumnos nun momento das

súas vidas na que se produce unha maior taxa de abandono de práctica deportiva

fora do centro.

2. Dar  a  coñecer  á  comunidade  educativa  distintas  propostas  para  elaborar

almorzos saudable con produtos autóctonos.

3. Redución  das  condutas  contrarias  á  convivencia  e,  dos  niveis  de  estrés  e

ansiedade do alumnado.

4. Dar a coñecer o entorno natural próximo coma alternativa para un ocio activo e

saudable.

5. Fomentar a empatía e as relacións interpersoais, o autocoñecemento persoal e

heteropersoal a través do modelo try-anthropotype da personalidade

6. Reforzar a afección a lectura e afondar na adquisición de cultura literaria

7. Animar a escribir

8. Mellorar a autoestima e a comunicación asertiva, e romper co apoucamento ante

a exposición ás opinións alleas
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01. EDUinnova. O centro docente como entorno innovador de aprendizaxe a

través da mellora permanente.

O centro leva realizando desde hai seis anos  un Obradoiro de (micro) escritura,

que ten por finalidade levar aos rapaces máis lectores a perder o medo a escribir

e a expoñerse á lectura pública e á crítica construtiva. De maneira informal, dado

que  se  trata  dunha  actividade  extraescolar  vencellada  ao  Club  de  lectura  da

biblioteca,  introdúceselles  no  concepto  de  microxénero  cunhas  mínimas

explicacións  teóricas,  unha  ampla  tipoloxía  de  referencia  e  algúns  exemplos

ilustrativos. A partires de aí o traballo avanza sustentado no grupo de alumnos

interesados, de cursos diversos, que se reúnen  todas as semanas para poñer en

común e discutir os textos de (micro)xéneros variados que eles elaboran con tal

fin.

O proxecto solicitado consistiría en implementar o carácter didáctico e os logros

do grupo de traballo mediante a realización de varias actividades en liña coas

finalidades e a traxectoria do Obradoiro: 

1. a  contratación  dalgún  escritor  profesional  con  experiencia  en  cursos

básicos de escritura creativa, escolas de escritores e similares, para que

viñese ao centro a impartir docencia  e organizase sesións prácticas de

escritura e lecturas en común

2. algunha visita a obradoiros profesionais de prestixio da dita materia, 

3. algún museo literario, como incentivo á literatura a través do contacto coa

vida e o contexto dos creadores

4. a inscrición nalgunha actividade on-line de interese, en función dos gustos

e necesidades dos alumnos

5. a gravación de podcasts e vídeos de sesións, tanto para a revisión reflexiva

do propio grupo como para coñecemento de interesados.

No  remate  do  curso  contémplase  tamén a  edición  dun  libro  a  recoller  unha

escolma de textos, representativa do percorrido do Obradoiro, libro do cal se

tirarían do prelo exemplares suficientes para os participantes e para a constancia
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na biblioteca do centro do conseguido na actividade. O libro tamén se colgaría en

formato dixital na web.

03. EDUsaúde. O centro como dinamizador de hábitos de vida saudables.

As medidas que se van poñer en marcha e actividades que se van desenvolver durante o

curso son:

1. Actividades  físico-  deportivas  de  baixo  contacto  físico  e,  actividades

coreográficas no tempo de lecer.

2. Flashmob, coreografía grupal orientada a facilitar a integración no centro dos

alumnos de 1º ESO de novo acceso

3. Taller  de  actividades  coreográficas  (hip-hop,  breakdance)  e  taller  de

relaxación destinados preferentemente aos alumnos de 4º ESO e 1ºBACH.

4. Actividades na natureza (rutas de sendeirismo/ actividades no eido natural)

5. Almorzos  saudables:  presentación  e,  degustación  de  diferentes  propostas

para  facer  un  almorzo  equilibrado  con  produtos  autóctonos  e  tamén

axeitados para intolerancias.

6. Formación para alumnos e profesores participantes no proxecto do modelo

try-anthropotype  da  personalidade  para  identificación  da  personalidade

propia

7. Formación para profesores de como empregar o modelo try-anthropotype da

personalidade na vida persoal e docente
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Plan director para a Convivencia e Mellora da Seguridade Escolar
Obxectivos

1. Responder de xeito coordinado e eficaz as cuestións relacionadas coa seguridade de

menores e mozos/as na escola e os seu entorno.

2. Mellorar o coñecemento dos menores e mozos/as sobre os recursos policiais para a

prevención da delincuencia e protección das vítimas.

3. Contribuír a formar ao alumnado no respeto aos dereitos e liberdades fundamentais,

e nos valores de dignidade e igualdade entre homes e mulleres.

Medidas que se van desenvolver

Realización de conferencias e actividades no centro dirixidas ao alumnado impartidas

polos membros dos Corpos de Seguridade sobre as seguintes temáticas:

• Acoso escolar.

• Consumo e tráfico de estupefacientes.

• Consumo de alcohol.

• Violencia contra a comunidade escolar e os centros (furtos, roubos, vandalismo,

etc.).

• Actividade de grupos o bandas violentas de carácter xuvenil.

• Acoso, abusos e agresións sexuais.

• Maltrato no ámbito familiar.

• Violencia sobre a muller e discriminación por razón de sexo u orientación sexual.

• Riscos asociados ao uso de Internet e as novas tecnoloxías.

• Comportamentos racistas e xenófobos.

A finalidade destas charlas e dar información xeral sobre os problemas de seguridade

que  implican  maior  risco  para  os  menores  e  mozos/as,  buscando  mellorar  o  seu

coñecemento e a adquisición de pautas de detección dos comportamentos e actitudes

que manifestan a xuventude que a padecen.
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Mª Teresa Sebio Puñal, directora do IES Sofía Casanova de Ferrol

FAGO CONSTAR:

1. Que o Claustro de profesores do centro aprobou o Capítulo III da Programación

Xeral Anual, na sesión celebrada o día 16 de decembro de 2022.

2. Que o Consello escolar aprobou o Capítulo III da Programación Xeral Anual, sen

prexuízo  das  competencias  do  Claustro  de  profesores,  en  relación  coa

planificación e organización docente, na sesión celebrada o día 16 de decembro

de 2022.

Ferrol, 16 de decembro de 2022

Directora
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ANEXOS

Informe personalizado para o alumnado de ESO repetidor2

Nome e apelidos do/a alumno/a DATA NACEMENTO CURSO/GRUPO CURSO

2022-23

Nome e apelidos do/a titor/a

DESCRIPCIÓN DO PLAN ESPECÍFICO

B) Relación das necesidades educativas que motivaron a repetición do curso

Dificultade de compresión e razoamento
Falta de hábitos de estudo
Condutas disruptivas
Absentismo escolar
Falta de interese e motivación

C) Medidas ordinarias aplicadas:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adecuación da xestión da aula ás características do alumnado
Adecuación das programacións didácticas ao alumnado
Emprego de metodoloxías que promovan a inclusión
Adaptación dos tempos, dos instrumentos e dos procedementos de avaliación
Aulas de atención educativa e convivencia
Reforzo educativo e apoio do profesorado
Programas de enriquecemento curricular
Plan de reforzo para o alumnado que pase de curso con materias sen superar
Plan específico personalizado para o alumnado que permaneza un ano máis no mesmo curso 
Programas de habilidades e competencias sociais

Oferta de medidas extraordinarias:

 
 
 
 
 
 

Adaptacións curriculares 
Agrupamentos flexibles 
Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica 
Flexibilización da duración do período de escolarización
Programas de diversificación curricular 
Atención educativa ao alumnado que presenta circunstancias especiais

D) Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento

E) Recursos necesarios para o desenvolvemento do plan 

2 Orde 8 de setembro de 2021 polo que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro polo que se regula a
atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparte as
ensinanzas establecidas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (Artigo 52).
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E) De ser o caso, oferta de medidas extraordinarias 

Adaptacións curriculares 
Agrupamentos flexibles 
Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica 
Flexibilización da duración do período de escolarización
Programas de diversificación curricular 
Atención educativa ao alumnado que presenta circunstancias especiai

Ferrol, a ____ de __________________ de 202__

O profesor/a titor/a

Asdo.:____________________________ 

SRA. DIRECTORA DO IES SOFÍA CASANOVA DE FERROL
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Informe individual final de curso sobre as medidas de apoio educativo

Nome e apelidos do/a alumno/a DATA NACEMENTO CURSO/GRUPO CURSO

2021-22

Nome e apelidos do/a profesor/a

ÁREA/MATERIA NA QUE RECIBIU APOIO DATA DE COMEZO DO APOIO DATA DE REMATE DO APOIO

DESCRIPCIÓN DAS MEDIDAS DE APOIO:

a) Tipo de tarefas realizadas:

b) Principais materiais usados:

 c) Horario ou frecuencia de coordinación co profesorado da área ou da materia:

d) Horario ou frecuencia de coordinación co profesorado titor:

e) Como se avaliaron as medidas de apoio?

VALORACIÓN FINAL DAS MEDIDAS DE APOIO:

  Acadáronse os obxectivos previstos nelas.
  Foron eficaces, pero a mellora non se extrapoa ao traballo diario (ordinario)

PREVISIÓN PARA O CURSO PRÓXIMO (indíquese se se considera que esta alumna/o, no curso próximo, pode verse
beneficiada/o  ou  non  por  unas  medidas  regulares  de  apoio  educativo,  en  que  área  ou  materia,  mediante  que
modalidade- dentro da aula ordinaria, fóra dela ou mixta- e número de horas semanais):):

Ferrol, a ____ de __________________ de 202__

A XEFA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN A PROFESORA QUE REALIZOU O APOIO

Asdo.:____________________________ Asdo.:____________________________

SRA. DIRECTORA DO IES SOFÍA CASANOVA DE FERROL

119 de121



Plan de reforzo para o alumnado que pase de curso con materias sen superar3

Nome e apelidos do/a alumno/a CURSO/GRUPO CURSO

2022-23

Nome e apelidos do/a profesor/a

b) Información relevante sobre a materia ou as materias sen superar.

Ten suspensa a materia de 

c) Currículo para desenvolver, con especificación dos criterios de avaliación.
d) Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento.

Na web do centro en  “O centro/programacións”: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iessofiacasanova/node/1383
Na aula virtual do centro: https://www.edu.xunta.gal/centros/iessofiacasanova/aulavirtual/login/
index.php
pode atoparse a  materia a desenrolar, o seu desenvolvemento e os criterios de avaliación.

e) Recursos necesarios para o seu desenvolvemento.
f) Tarefas para realizar, coa debida temporización.

Conta coa aula virtual do centro en:
https://www.edu.xunta.gal/centros/iessofiacasanova/aulavirtual/login/index.php
Alí ten as tarefas a realizar coa debida temporización.

g) Seguimento e avaliación. 

No boletín de notas do alumno, xunto coas notas do curso actual, informarase da nota da materia pendente.

Ferrol, a ____ de __________________ de 2022

O profesor/a da materia

Asdo.:____________________________



Acreditación da información á familia

Con data _____________ , a familia de _____________________________________ , foi informada do Plan específico
personalizado para o alumnado de ESO con materias sen superar do curso anterior.

Asdo.: O Pai, nai ou titor/a legal      

3 Orde 8 de setembro de 2021 polo que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro polo que se regula a
atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparte as
ensinanzas establecidas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (Artigo 52).
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Informe individual final de curso sobre as medidas de reforzo educativo (RE)

Nome e apelidos do/a alumno/a DATA NACEMENTO CURSO/GRUPO CURSO

2022-23

Nome e apelidos do/a profesor/a

ÁREA/MATERIA DATA DE COMEZO DO RE DATA DE REMATE DO RE

DESCRIPCIÓN DAS MEDIDAS DESENVOLVIDAS:

a) Cal foi o motivo?:

b) En qué consistían? :

 c) Con qué frecuencia se presentaban? (temporización):

d) Cando as realizaba a alumna/o?:

e) Quen lle axudaba? (profesorado con dispoñibilidade horaria):

 f) Como se avaliaban? (corrixían):

VALORACIÓN FINAL DAS MEDIDAS DE RE:

  Acadáronse os obxectivos previstos nelas.
  Foron eficaces, pero a mellora non se extrapoa ao traballo diario (ordinario)

PREVISIÓN PARA O CURSO PRÓXIMO (indíquese se se considera que esta alumna/o, no curso próximo, pode verse
beneficiada/o ou non por unas medidas regulares de reforzo educativo, na área ou materia):

Ferrol, a ____ de __________________ de 202__

O profesor/a titor/a O/a profesor/a que realizou o reforzo

Asdo.:____________________________ Asdo.:____________________________

SRA. DIRECTORA DO IES SOFÍA CASANOVA DE FERROL
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