
IES VALLE INCLÁN 
En Pontevedra desde 1927  

O IES Valle Inclán foi o primeiro instituto de 

Pontevedra. Inaugurado en 1927 está 

próximo a celebrar o seu primeiro centenario 

de existencia dedicado á educación. É un 

centro urbano no que a maior parte do 

alumnado chega a pé. 

 

No Valle traballaron ilustres persoeiros da 

Cultura Galega como Castelao, Aquilino 

Iglesia Alvariño, Bibiano Osorio-Tafall, 

Augusto García Besada, Xosé Otero Abeledo 

(Laxeiro), Antón Losada Diéguez, Daría 

González, Carmiña Bugallo, Angelita Dapena 

ou a poetisa Xela Arias, homenaxeada coas 

letras galegas 2021. 

 

Nestes anos diversas xeracións de 

pontevedresas e pontevedreses formáronse no 

Valle Inclán e hoxe son as súas fillas e fillos, 

netos/as e  bisnetos/as os que recolleron a 

testemuña do vivido e seguen confiando e 

colaborando co centro.  

FORMANDO  
PONTEVEDRESES/AS DESDE 1927 

I E S  V A L L E  I N C L Á N  

Gran Vía de Montero Ríos S/N 
36001 PONTEVEDRA 

( 986 866 448 – 2 986 868 081 

ies.valle.inclan@edu.xunta.gal  

CENTROS ADSCRITOS:  

CEIP ÁLVAREZ LIMESES 
CEIP PRAZA DE BARCELOS 

CPR SAN JOSÉ  

 Inicio de curso 2019, de Isidro Cortizo profesor xubilado 

HORARIO DO CENTRO  
DIÚRNO: 

 09-11:30.  

 11:30-12:00:  Recreo: dentro ou fóra na 

contorna do centro (con autorización das nais/
pais). 

 12:00-14:30. 
 

LUNS TARDE: 16:35-18:15 
 
RÉXIME DE BACHARELATO DE ADULTOS: 

 LUNS: 18:30-22:30 

 MARTES, MÉRCORES E XOVES: 17:00-22:30 

 VENRES: 17:00- 21:45 
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IES Valle Inclán - Curso 2020-2021 

ESO: 16 UNIDADES/GRUPOS. 

     Proxecto EDIXGAL en 1º e 2º con ultraportátiles 

para todo o alumnado 

 

BACHARELATO: 10 UNIDADES/GRUPOS. 

  Modalidade de Ciencias. 

 Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais. 

 

BACHARELATO DE ADULTOS: 4 GRUPOS. Clases a 
partir das 17 horas para alumnado maior de idade. 

 

      Diariamente asisten case 800 alumnos/as e 
imparten clase setenta profesores/as. 

     Alén diso, contamos con unha orientadora e unha 
pofesora de pedagoxía terapéutica. 

OFERTA EDUCATIVA 

ESPAZOS 

Ademais das 26 aulas ordinarias, o dentro dispón de: 

 Laboratorios de física, química e bioloxía e 

xeoloxía. 

 Aula de debuxo. 

 Aula de tecnoloxía 

 Aulas TIC 

 Departamento de Orientación 

 Aula de pedagoxía terapéutica 

 Aulas de desdobramentos 

 Ampla biblioteca 

 Un ximnasio e un patio para practicar Educación 

Física 

 Paraninfo 

Todas as aulas e espazos do centro contan con 

ordenador, encerado dixital, proxector e conexión a 

internet. 

Reserva de praza no centro de orixe: 11 de xaneiro - 8 de 

febreiro. 

Sorteo público a efectos de desempate: última semana de 
febreiro (antes do 1 de marzo). 

Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de 

marzo. 

Presentación de solicitude de admisión: 1 - 20 de marzo. 

Presentación de documentación acreditativa: 10 días hábiles 
a partir dos 2 seguintes ao remate do prazo de presentación 
de solicitudes de admisión. 

Publicación de listaxes provisionais: antes do 15 de marzo. 

Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de 
xuño-10 de xullo. 

Prazo extraordinario de formalización da matrícula: 1-10 

de setembro. 

PROCESO DE ADMISIÓN: PRAZOS 

PLURILINGÜISMO 

PROXECTOS EUROPEOS E INNOVACIÓN 

Linguas estranxeiras:  

 Inglés (reforzado en 1º e 2º ESO con unha hora semanal 
máis), francés e alemán (único centro en Pontevedra que 

oferta este idioma). Intercambios con centros europeos. 

 2 auxiliares de conversa: francés e inglés. 
 
Linguas clásicas: latín e grego. 
 
SECCIÓNS BILINGÜES 

 2º ESO: música en inglés. 

 4º ESO: tecnoloxía en inglés. 
 
EXAMES DELF (Lingua francesa). Niveis B1 e B2. 
PROGRAMA CUALE (formación complementaria polas tardes en 
linguas estranxeiras: Francés). 

ESCOLA MENTORA DO PARLAMENTO EUROPEO. 

Dar a coñecer a realidade europea ao alumnado. Despois de 
varios anos coma Escola Embaixadora e a realización de múltiples 
actividades formativas e divulgativas, este curso xa somos escola 
mentora, o que implica a titorización dalgún centro que se veña 
de incorporar a este proxecto. 
 
CONTRATOS PROGRAMA 

Mellora da competencia matemática. 

Mellora da convivencia e promoción da igualdade. 

Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia:  

- Participación nas distintas olimpíadas: xeografía, historia, 
latín, matemática… 

- Participación en concursos coma o CANGURO matemático. 

 Mellora da calidade na xestión dos centros. 

 INCLÚE-T (medidas que fomenten e melloren a inclusión). 

 Promoción da Actividade Física en horario lectivo.  

PLAN PROXECTA: 

 Aliméntate Ben. Reparto de froita durante 2 semanas / curso.  

 Proxecto Deportivo de Centro. 

 Clases sen Fume. 

 Por 365 días de respecto e igualdade. 

 Parlamento Xove. 
 

PROGRAMA DE INNOVACIÓN: Club de letras (tema o coidado). 

CONVIVENCIA, ORIENTACIÓN E AEC 

Centro con poucos problemas de convivencia. Desde 
Xefatura de Estudos e o Departamento de Orientarión os 
posibles conflitos soluciónanse con diálogo e educación 

emocional. 
Plan Director para a mellora da convivencia e a seguridade 
nos centros. 
 
Orientación académica e atención á diversidade. En xeral, 
medidas favorecedoras, tanto da excelencia académica, 
coma da integración do alumnado con dificultades de 
aprendizaxe, motivación ou de calquera outro tipo, 
derivadas de factores sociais, económicos, culturais, etc. 
 
Actividades extraescolares e complementarias 

Charlas formativas e orientadoras: violencia de xénero, 
perigos das novas tecnoloxías, prevención de condutas 
aditivas, nanotecnoloxía, xenoma humano, que é un 
medicamento... 

Asistencia a obras de teatro, visita a exposicións e museos ... 

Visita ao parque eólico experimental Sotavento, a Citroën, 
porto de Marín, INDITEX, Parlamento galego... 

Viaxes culturais: 4º ESO, 1º BACH. 


