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1. CONTEXTUALIZACIÓN.

1.1. ANÁLISE DO CONCELLO.

Situación xeográfica

Este centro atópase no concello coruñés de Abegondo,  pertencente á comarca das
Mariñas e que tamén forma parte da Mancomunidade de Concellos da área metropolitana de
A Coruña.  Ten unha superficie  de  83.7 Km2,  ocupando un terreo  ondulado entre  os  ríos
Barcés  e  Mero,  limitando  cos  seguintes  concellos:  Bergondo,  Betanzos,  Cambre,  Carral,
Cesuras, Mesía, Ordes  e Oza dos Ríos.

Poboación

Aínda que é un concello extenso, ten unha escasa poboación, estimada entre 5.000 e
5.500  habitantes.  Á  penas  hai  concentracións  urbanas  importantes.  A  capitalidade  do
municipio está en San Marco, pequena vila onde se atopan os principias servicios: Casa do
Concello, Centro de Saúde, oficina de correos, oficinas bancarias, etc.

Como todo concello galego, está fragmentado en parroquias. En total son dezanove:
Abegondo,  Cabanas,  Cerneda,  Cos,  Crendes,  Cullergondo,  Figueroa,  Folgoso,  Leiro,
Limiñón,  Mabegondo,  Meangos,  Montouto,  Orto,  Presedo,  Sarandós,  Vilacoba,  Viós  e
Vizoño.

Datos históricos

As primeiras referencias históricas deste concello remóntanse á época castrexa, con
restos de castros nas parroquias de Figueroa, Leiro, Mabegondo e Vizoño, entre outras. Na
Idade Media a casa de Figueroa exerce o seu señorío dende a súa torre de Figueroa.

Na época do Antigo Réxime, as parroquias que hoxe constitúen o concello pertencían
á provincia de Betanzos, agás Crendes, que pertencía á Coruña. Ao establecerse os concellos
constitucionais  no ano 1813, as parroquias deste  concello foron integradas,  na súa maior
parte,  no  concello  de  Viós,  con  capital  na  parroquia  do  mesmo  nome  e  pertencente  á
provincia de Galicia.

Coa  restauración  do  Antigo  Réxime  desenvolveuse  o  proceso  que  restaurou  os
concellos constitucionais e no ano 1836 queda establecido o de Abegondo coas parroquias
que o integran na actualidade. Dende entón non se producirá ningunha alteración.

Realidade socioeconómica

A economía do concello de Abegondo é eminentemente agropecuaria, cunha elevada
porcentaxe de poboación activa do municipio dedicada ás actividades primarias (44.67 %). A
principal  orientación  das  explotacións  é  a  gandería,  bovina  e  porcina,  cun  importante



desenvolvemento cara ao mercado. Isto coexiste coa tradicional, dedicada ao autoconsumo. O
resto  da  poboación  activa  pertence  aos  outros  sectores  productivos,  desprazándose  ás
cercanas poboacións de Betanzos e A Coruña, coas que este concello ten boas comunicacións.

A oferta cultural do concello é escasa e de difícil acceso para a maioría da poboación,
debido á dispersión da poboación. Hai varias asociacións culturais a nivel parroquial que
ofertan fundamentalmente bailes rexionais. Dende o instituto intentarase paliar esta situación
ofertando  actividades  variadas  e  colaborando  coas  organizadas  polo  concello,  a  APA ou
outras entidades.

1.2. ANÁLISE DO PROPIO CENTRO.

Historia

Este centro créase no ano 1991 para atender as necesidades educativas do concello  de
Abegondo, empezando a funcionar no curso 1991-92 como Colexio de EXB . No ano 1996,
ao entrar  en vigor  a  reforma educativa da LOXSE, que crea unha nova rede de centros,
transfórmase en Instituto de Educación Secundaria de dúas liñas.

Instalacións e equipamento

O centro conta actualmente coas seguintes instalacións :
- Oito aulas para grupos.
- Aula para desdobres.
- Aula de música.
- Aula de informática.
- Aula de usos múltiples.
- Aula de plástica.
- Taller de tecnoloxía.
- Laboratorio.
- Aula para clases de apoio.
- Aula para o departamento de orientación.
- Biblioteca.
- Despacho de Secretaría–Xefatura de estudos.
- Despacho de Dirección.
- Conserxería.
- Sala de profesores.
- Tres pequenos departamentos para os seminarios.
- Un pequeno departamento para recibir aos pais.
- Almacén xeral.
- Arquivo.
- Almacén de material deportivo.
- Sala de caldeiras.
- Sala da antiga cociña.
- Zona con céspede que serve de patio.
- Pequeno patio cuberto.
- Vivenda do conserxe.
- Polideportivo (propiedade do concello).



Ademais do material propio de cada instalación, o centro conta tamén co seguinte
equipamento :
- Tres televisións (unha delas de 38 polgadas).
- Dous reproductores de vídeo.
- Reproductor de DVD.
- Cámara de vídeo.
- Cámaras de fotos.
- Gravadoras.
- Proxectores de transparencias, opacos e diapositivas.
- Equipos informáticos: ordenadores, scánner, impresoras.
- Dúas fotocopiadoras.
- Multicopista.
- Servicio de teléfono, fax e internet.
- Máquina de refrescos e café.

Perfil do profesorado

No  curso  2000-2001  o  claustro  de  profesores  está  composto  por  20  membros,
distribuídos da seguinte forma:

Homes Mulleres Total
P.E.S.     5     7   12
Mestres     1     6    7
Prof. de Relixión     1    1

Situación administrativa dos membros do claustro de profesores

D. D. D. P. P. I.
P.E.S.   11    1
Mestres    7
Prof. Relix.   1
(D.D.: destino definitivo; D.P.: destino provisional; P.I.: profesorado interino)

A maioría dos profesores viven na Coruña ou en vilas próximas ao centro.

Perfil do alumnado

No curso 2000-2001 están matriculados no noso centro 178 alumnos, distribuídos en
oito grupos pertencentes aos catro niveis da ESO. Na súa maioría proceden do municipio de
Abegondo e tamén hai algúns alumnos dalgúns concellos limítrofes como Carral ou Oza dos
Ríos.

Coa finalidade de extraer maior información do alumnado acerca dos seus hábitos ou
intereses  académicos  e  sociais,  analizamos  detidamente  a  información  que  os  alumnos
proporcionan a principio de curso nos cuestionarios aplicados por cada titor/a ao seu grupo.
Esta información completouse coa extraída dunha enquisa deseñada polo conxunto de titores
do  centro,  o  Departamento  de  Orientación  e  a  Xefatura  de  Estudos,  na  que  se  incluían



preguntas que poderían ser consideradas polos alumnos como máis comprometidas (hábitos
de saúde no núcleo familiar e de amizades, réxime de saídas as fins de semana, horarios de
chegada, etc.). Debido á inclusión desas preguntas comprometidas, a enquisa foi totalmente
anónima e tódolos titores recalcaron a non obrigatoriedade de responder, se así o desexaban.
Ambos cuestionarios foron pasados durante o curso 1999-2000 aos 160 alumnos que estaban
matriculados no instituto.

As conclusións fundamentais plásmanse nos seguintes puntos:

Dos alumnos escolarizados neste IES o 88% estudiou en centros educativos do propio
concello e un 11% proceden de fóra do concello.

 Sobre  as  tarefas  escolares,  mostran  preferencia  polas  que  implican  manipulación  ou
experimentación  (48%),  seguidas  das  de  ler  e  observar,  cun  32%.  Só  un  20% mostrou
preferencia polas actividades de falar/escoitar, aspecto que chama bastante a atención, pois
consideramos  que están nunha idade onde lles  gusta  máis  dar  a  coñecer  as  súas  ideas  e
expresar  as  súas opinións  libremente e  de forma oral.  Ademais,  en conxunto,  manifestan
preferir as tarefas cando se fan en pequeno grupo (44%). 

Declaran ter organizado o tempo de estudo na casa un 65% e un 69% di que dedica na
casa ao estudo máis dunha hora diaria. Estes datos parécennos pouco fiables, valorando os
resultados académicos obtidos ata o momento. 

Tamén habería que tomar con reservas os resultados referentes á pregunta sobre o
grao de interese polo traballo escolar, xa que un 94% dos alumnos di que o seu interese é
medio ou alto.

Máis dun 50% dos rapaces manifesta que a súa motivación principal para estudar é
chegar  a  ter  un  bo  traballo,  seguido  dun  29%  que  valora  aprender  máis  das  materias
estudiadas. Estes resultados parécennos axeitados, tendo en conta a preocupación que se vive
na actual sociedade respecto ao mundo laboral. Consideramos positivo que só un 8% declaren
que estudian para contentar os pais.



Pouco máis da metade dos alumnos (53%) asisten a outras actividades fóra do horario
escolar, sendo os deportes as que concentran maior número destes alumnos.

Rexístrase escaso “ asociacionismo” por parte dos alumnos, e da porcentaxe que o fai,
un 50% non sabe ou non contesta que tipo de asociación se trata.

Á pregunta sobre as actividades ás que dedican o tempo libre, os alumnos mostran
preferencia  por  “  saír  cos  amigos/as”  (27%),  seguido  de  forma  semellante  por  practicar
deportes, escoitar música e ver a TV (23%), quedando moi por debaixo o tempo dedicado a
actividades culturais como ir ao cine, teatro, concertos, etc. (4%).

Esta escasez de tempo dedicado ás actividades culturais ten o atenuante de que non
teñen as mesmas facilidades para asistir a elas como os rapaces que viven en núcleos urbanos.
No seu entorno só se organizan ditas actividades nos centros educativos e nas instalacións do
concello,  e  aínda  neste  último caso  teñen dificultades  para  asistir  debido á  extensión  do
concello, á dispersión da poboación e á necesidade de utilizar un transporte para acceder a
elas.

Cando  asisten  a  algunha  destas  actividades  acoden  preferentemente  cos  amigos
(44%), e unha porcentaxe bastante alta faino cos pais ou con outros membros da familia.

Respecto  aos  hábitos  de  saúde,  preguntouselle  aos  alumnos  sobre  a  idade  á  que
pensaban que os mozos/as  empezaban a fumar e beber  alcol.  Sobre a idade de inicio ao
consumo de tabaco é preocupante pensar que un 82% dos alumnos opinaron que os rapaces
comezan a fumar entre os 12 e os 15 anos. Igualmente, nun 8%, opinaron que se empezaba
entre os 10 e os 11 anos, idades excesivamente preocupantes dende o noso punto de vista,
aínda que non moi dispares ás que ultimamente están a aparecer publicadas nos medios de
comunicación.



O 52% dos rapaces sinalan que dentro do seu grupo de amigos/as hai fumadores,
sendo un pouco maior  a  porcentaxe dos  fumadores  habituais  (27%) que a  de  fumadores
ocasionais de fin de semana (25%).

Tamén  observamos  como  o  hábito  de  fumar  en  idades  adultas  vai  descendendo,
quizais debido a un crecente desprestixio social cara a este hábito, xa que a porcentaxe de non
fumadores no seu núcleo familiar é maior que a de fumadores.

Sobre a idade de inicio ao consumo do alcol, un 74% dos alumnos pensan que se
comeza a beber entre os 12 e os 15 anos e un 20% pensa que aos 16 anos ou máis tarde. Se
comparamos as porcentaxes entre os dous hábitos, comprobamos que empezan a consumir
alcol máis tarde que a fumar, aínda que con isto non queremos dar a entender que non sexa
preocupante tamén a idade na que pensan que se empeza a beber.

Polo que respecta ao consumo de alcol no grupo de amigos, un 50% dos alumnos
manifestou que se producía este feito, sendo maior a porcentaxe dos que o fan as fins de
semana (46%) que a dos que o fan habitualmente (4%). Sobre estes datos, chama a atención
como na sociedade non se respecta a lexislación vixente sobre a venda de alcol a menores de
18 anos.

Un 18% dos alumnos recoñeceu que no seu entorno hai persoas para as que a bebida é
un  problema.  Esta  porcentaxe  parécenos  elevada,  tendo  en  conta  que  é  unha  pregunta
comprometida, e precisamente por isto consideramos que non reflicte totalmente a realidade. 

No tocante ao tempo de ocio, máis da metade dos alumnos/as recoñece que sae polas
noites as fins de semana.

Destes, un 23% regresa a casa entre as 12 da noite e as 2 da mañá, e máis da metade
(51%) regresa máis tarde das 2 da mañá.



Nestas saídas, un 29% dos alumnos comenta que observan habitualmente consumo de
drogas.

Unha vez analizados estes datos, considérase que é necesario emprender, intensificar
ou mellorar as medidas adoptadas ata o momento no referente a:

Concienciación  das  familias  da  importancia  do  seu  labor  educativo  e  da  necesidade  de
colaborar intensamente coas liñas educativas do centro.

Traspase da información ao concello e a outras institucións oportunas coa finalidade de facer
cumprir a lexislación vixente en materia de venda de alcol e tabaco.

Organización  de  actividades  culturais  no  centro  e  fóra  deste,  seleccionando  de  forma
coherente  aquelas  ás  que  os  alumnos  teñan  un  acceso  máis  difícil  e  ao  mesmo  tempo
optimizar o proveito que poidan extraer delas.

Intensificación  do  labor  titorial  no  referente  a:  hábitos  de  saúde  e  de  comportamento  e
motivación cara ao estudo.

1.3. ANÁLISE DA REALIDADE SOCIOLINGÜÍSTICA DO CENTRO.

Alumnado

Esta  análise  realizouse  cos  datos  tirados  dunha  enquisa  que  foi  pasada  no  curso
académico 1999-2000. Dos 160 alumnos que había matriculados, responderon ás enquisas
155, cantidade que nos permite establecer datos bastantes fiables.

No  cuestionario  aparecían  preguntas  referidas  á  idade,  ao  sexo  e  aos  lugares  de
nacemento  e  residencia  dos  alumnos;  sen  embargo,  os  resultados  foron  extraídos
independentemente deses  datos polos motivos seguintes:  

 ར A diferencia de idade non é tan significativa como para proporcionar resultados
distintos segundo a idade.

 ར A diferencia de sexo pode ser un condicionante no uso da lingua a idades máis
avanzadas.

 ར Os lugares de nacemento e residencia son tan dispares para un número tan reducido
de alumnos  que é  moi  difícil  sacar  conclusións  determinadas  polo  entorno.  De todos os
xeitos,  a  maioría  pertencen a  un entorno rural,  condición  importante  para  o  emprego do
galego, por ser este un dos determinantes fundamentais nos usos lingüísticos.

Os obxectivos que a Lei de Normalización Lingüística marca para o ensino son os
seguintes:

 ར Promoción do uso do galego por parte da comunidade educativa.
 རValoración positiva da lingua galega.
 ར Competencia lingüística suficiente para poder facer un uso formal do galego nos rexistros

cultos.



A partir dos datos obtidos, podemos afirmar que o primeiro obxectivo está acadado,
no tocante ao alumnado, pois é maior a porcentaxe de alumnos que se relacionan no seu
ámbito  cotián,   familia,  amigos  e  compañeiros/as,  en  galego,  ben  en  exclusividade,  ben
alternándoo co castelán.

No tocante ao segundo obxectivo, valoración positiva da lingua, á vista dos resultados
obtidos, temos que concluír que non foi acadado. Os resultados revelan actitudes diglósicas
cando  se  contesta  maioritariamente  á  preferencia  polo  castelán  para  dirixirse  a  un
descoñecido (64,51 %) e a para os rexistros cultos: escritos fóra do ámbito escolar (un 70,96
% prefire o castelán para estes usos).

O terceiro  obxectivo,  a  competencia  lingüística,  tampouco  foi  acadado.  A Lei  de
Normalización Lingüística precisa que ao remate dos estudos obrigatorios (ESO) os alumnos
teñen  que  ter  idéntica  competencia  lingüística  nas  dúas  linguas  oficiais  da  comunidade,
galego e castelán. Os centros de ensino teñen que adoptar as medidas necesarias para que este
obxectivo  sexa  acadado  (Decreto  247/1995;  DOG  15/9/95,  Cap.  II,  Art.  3º).  É  curioso
constatar que,  sendo o galego a lingua de preferencia para as relacións orais (63,87 %), o
castelán é a lingua na que declaran sentírense máis seguros á hora de escribir (63,87 %).
Tamén é o castelán a lingua preferida para as lecturas feitas fóra da escola (70,69 %) e para os
escritos que non pertencen ao ámbito escolar (62,58 %) .

Con respecto á presencia do galego na escola, maioritariamente pensan que o número
de horas impartidas en galego no centro é adecuado (72,25 %). Tamén lles parece ben o
prescrito pola lei con respecto á competencia lingüística en relación co castelán (90,96 %). As
respostas en canto a se esa igualdade se está a conseguir, están bastante igualadas. A maioría
declara que o galego ten moita utilidade (70,96 %).

Á vista do anterior, podemos afirmar que os nosos alumnos seguen mantendo a liña
tradicional de preferir o galego para usos informais (lingua oral e cos coñecidos) e o castelán
para os usos máis formais (lingua escrita e descoñecidos). A pesar de ser o galego a lingua
que falan, séntense máis seguros escribindo en castelán.

O Equipo de Normalización Lingüística do IES de Viós terá que deseñar unhas liñas
de  actuación  de  cara  aos  anos  posteriores,  tendentes  á  consecución  dos  dous  últimos
obxectivos que marca a Lei de Normalización Lingüística. 

Profesorado

Os resultados refírense aos 18 profesores que exercían no IES de Viós durante o curso
1999-2000. A situación lingüística do profesorado é máis complexa e variada do que o era a
dos alumnos. Aínda así, podemos extraer as seguintes conclusións:

 ར O profesorado do IES de Viós está preparado para impartir as súas clases en galego,
pois case a metade ten feito o cursiño de perfeccionamento (44,44 %), e os demais teñen o de
iniciación (16,66 %) ou son especialistas en lingua galega (27,77 %).

 ར A pesar de que a maioría aprendeu a falar en castelán (77,77 %) e a súa lingua
familiar é o castelán (33,33 % emprega só o castelán neste ámbito, fronte ao 27,77 % que
emprega só o galego), alternan o uso do galego e do castelán con amigos, compañeiros de



traballo e co alumnado nunha porcentaxe moi igualada.

 ར Para as relacións formais dentro do centro do traballo, escritos , relacións cos pais,
etc., prefírese o galego.

 ར É o castelán a lingua preferida para os escritos (55,55%) e lecturas (83,33%) feitos
fóra do ámbito escolar.

 ར Unha porcentaxe moi alta  declara ter  maior  seguridade falando e escribindo en
castelán (61,11% e 66,66% respectivamente).

 རMaioritariamente decláranse ser partidarios do cumprimento da lexislación sobre o
uso do galego no ensino, e, polo exposto, participan nese cumprimento.

 ར No  curso  1999-2000  o  profesorado  declara  empregar  o  galego  como  lingua
vehicular das súas clases nunha porcentaxe do 53,33 % no primeiro ciclo e do 41,17% no
segundo. 

A  partir  das  conclusións  anteriores   pódense  establecer  liñas  de  actuación
encamiñadas nas seguintes direccións:

 ར A maioría  do  profesorado  do  IES de  Viós  ten  competencia  lingüística  suficiente  para
impartir as súas clases en galego.

 ར A actitude do profesorado é un modelo a seguir por parte do alumnado, tamén nas actitudes
lingüísticas. Nun centro de entorno rural cunha poboación maioritariamente galego falante é
moi importante proporcionar ao alumnado modelos lingüísticos non diglósicos, evitando os
cambios de lingua condicionados, para dirixilos a unha instalación lingüística na súa lingua e
frear,  deste xeito,  o proceso de substitución lingüística.  O ENL debe deseñar as liñas  de
actuación pertinentes neste sentido e buscar o consenso e colaboración dos integrantes do
claustro.

 ར A Lei de Normalización Lingüística para o ensino parece ser cumprida no noso centro. Sen
embargo, é paradoxal constatar que, a pesar de seren galego falantes os nosos alumnos e de
recibiren practicamente a  metade  do ensino na súa lingua materna,  non consideren teren
acadada a competencia lingüística suficiente e prefiran o castelán para os seus escritos. O
ENL debe  traballar  neste  sentido,  profundizando  máis  no  tema  e  indagando  o  cerne  do
problema  para   propoñer  liñas  de  actuación  que  sexan  consensuadas  e  que  impliquen
compromiso por parte do claustro de profesores.



2. ORGANIZACIÓN XERAL DO CENTRO.



2. ORGANIZACIÓN XERAL DO CENTRO.

Para  conseguir  os  fins  que  ten  encomendados,  o  instituto  conta  con  órganos  de
goberno e con órganos de coordinación docente, tal como se mostra nos seguintes esquemas.



3. FINS EDUCATIVOS.



3. FINS EDUCATIVOS.

Como centro público, o IES de Viós manifesta a súa vontade de cumprir os fins que a
lexislación vixente en materia educativa lle ten encomendados. Así mesmo, pronunciámonos
por que as relacións entre todos os membros da comunidade educativa se desenvolvan nun
marco de convivencia democrática, baseada na participación, o pluralismo, a tolerancia, o
respecto e a aceptación mutua, de acordo cos principios establecidos na nosa Constitución.

Tamén queremos manifestar a nosa adhesión incondicional á Declaración Universal
dos Dereitos Humanos, principalmente os contidos no artigo 26 referidos á educación e aos
obxectivos da mesma:

“Toda persoa ten dereito á educación... A educación terá por obxecto
o pleno desenvolvemento  da personalidade humana e o fortalecemento  do
respecto aos dereitos humanos e ás liberdades fundamentais”.

Pretendemos que a educación que se imparta neste centro se rexa polos seguintes
principios:
- Educación na liberdade e para liberdade.
- O respecto polas ideas e crenzas dos demais.
- A coeducación.
- O pluralismo e a aconfesionalidade.

Tendo en conta o exposto anteriormente, o IES de Viós asume como fins educativos
os seguintes:
-  Favorecer  o  desenvolvemento  harmónico  do  alumno   en  todas  as  dimensións  (física,
intelectual, afectiva, ética e social).
- Proporcionar aos alumnos unha formación académica básica que lles serva tanto para a súa
formación persoal como para á súa incorporación a outros estudos.
- Estimular as capacidades creativas e o espírito crítico. 
-  Proporcionar  aos  alumnos  a  información necesaria  para  que  poidan elixir  o  seu  futuro
académico e profesional.
- Fomentar hábitos de comportamento democrático, respectando as opinións dos demais.
-  Favorecer  o  proceso  de  maduración  da  personalidade,  como un  medio  de  conseguir  a
autonomía persoal.
- Preparar os alumnos para participar activamente na vida social e cultural.



4.  OBXECTIVOS  TENDENTES  A  LOGRAR  A
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.



4. OBXECTIVOS TENDENTES A LOGRAR A NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA.

4.1.  PROMOCIÓN  DO  USO  DO  GALEGO  POR  PARTE  DA  COMUNIDADE
EDUCATIVA.

Liñas de actuación a nivel organizativo do Centro

a) O claustro de profesores asume como lingua oficial do IES de Viós o galego, de xeito
que  esta  será  a  lingua  a  utilizar  en  circulares  a  pais  e  alumnos,  comunicados  en  xeral,
impresos informativos, carteis e avisos, etc.
b) O Equipo directivo comprométese a empregar o galego como lingua de relación nas
comunicacións orais que teñan lugar dentro do centro.
c) Cando  os  interlocutores  non  sexan  galego  falantes  ou  descoñezan  esta  lingua,  a
relación con eles será en castelán, se así o solicitan.

4.2.  VALORACIÓN  POSITIVA  DA  LINGUA  GALEGA  E  COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA.

A partir dos resultados obtidos na enquisa elaborada no curso 1999-2000 constátase
que:

- O nº de clases impartidas en lingua galega é semellante ao nº de horas impartidas en lingua
castelá.
- A pesar disto, os alumnos seguen mantendo actitudes diglósicas, considerando máis apto o
castelán para as relacións formais.

Ante isto, o Equipo de Normalización Lingüística propón as seguintes medidas:

Dirixidas ao profesorado:

a) Aqueles profesores que imparten as súas clases en galego deben coidar especialmente as
súas actitudes lingüísticas, evitando cambios de lingua do tipo “galego para as explicacións,
apuntamentos, etc., e castelán para as relacións informais dentro e fóra da aula”. Con este
cambio de lingua os alumnos asumen que esa materia se imparte en galego por imperativo
legal, non por compromiso do profesor.
b) Os profesores, en xeral, excepto os que por lei deban impartir as súas clases en lingua
castelá  (Lengua  y  Literatura  Española),  admitirán  todo  tipo  de  exercicios,  traballos,
exposicións, exames, etc., escritos en galego, se o alumno así o decide.
c) Partimos  dunha  realidade  de  alumnado  galego  falante  cunha  variedade  dialectal
pertencente  ao  Bloque  Central.  O profesorado  debe  distinguir  entre  usos  formais  e  usos
informais  da lingua; para estes últimos é correcto,  e mesmo enriquecedor,  o emprego da
variante dialectal, mentres que nas exposicións orais formalizadas e na lingua escrita, hai que
utilizar o modelo estándar da lingua. Por todo isto, evitaranse comentarios ou correccións á
variante dialectal ou calquera actitude que denote menosprezo e velarase tamén por unha
corrección lingüística nos usos formais, non con penalizacións, pero si facendo fincapé na
necesidade do emprego correcto da lingua.
d) En todas as áreas, independentemente da lingua vehicular empregada, promocionarase o



emprego  de  materiais  de  consulta  en  lingua  galega,  e   publicitarase  todo aquel  material
novidoso que poida influír na valoración positiva da lingua. De cara a conseguir nos alumnos
unha  maior  competencia  lingüística,  os  profesores  corrixirán,  nos  traballos  e  exercicios,
aqueles erros que se deriven de traducir fontes de información en castelán.

Dirixidas ao alumnado:

O Equipo de Normalización Lingüística deseña cada curso unha serie de actividades
encamiñadas  a  promocionar  e  valorar  a  lingua  galega  entre  o  alumnado   e  que  figuran
recollidas  dentro  do  Plano  Anual  do  Centro.  Algunhas  véñense  mantendo  de  cursos
anteriores, por exemplo, a exposición nos taboleiros de aula de noticias relativas á lingua ou a
publicación trimestral do Boletín de Normalización. Outras, como asistencia a películas en
galego, obras de teatro, contacontos, etc., realízanse puntualmente segundo as ofertas.



5.  ADECUACIÓN  DOS  OBXECTIVOS  XERAIS
DA ESO AO CONTEXTO DO INSTITUTO.



5.  ADECUACIÓN  DOS  OBXECTIVOS  XERAIS  DA  ESO  AO
CONTEXTO DO INSTITUTO.

a. Comprender e producir mensaxes orais e escritas con propiedade, autonomía e creatividade
nas  linguas  galega  e  castelá,  utilizándoas  para  comunicarse  e  organizar  os  propios
pensamentos e para reflexionar sobre os procesos implicados no uso da linguaxe.

b. Comprender  e  producir  mensaxes  orais  e  escritas,  de  forma  sinxela,  nunha  lingua
estranxeira, nas diversas situacións habituais de comunicación.

c. Interpretar e producir  con propiedade,  autonomía e creatividade mensaxes que utilicen
códigos  artísticos,  científicos  e  técnicos,  co  fin  de  enriquecer  as  posibilidades  de
comunicación e reflexionar sobre os procesos implicados no seu uso.

d. Obter e seleccionar información utilizando as fontes das que habitualmente dispoñen os
alumnos/as; tratala de forma autónoma e crítica, cunha finalidade previamente establecida, e
transmitila aos demais de maneira organizada e intelixible.

e. Identificar e resolver problemas nos diversos campos de coñecemento e da experiencia,
mediante procedementos lóxicos, contrastándoos e reflexionando sobre o proceso seguido e o
resultado obtido.

f. Formarse  unha  imaxe  adecuada  de  si  mesmos  e  das  súas  posibilidades  e  desenvolver
actividades  de  forma  autónoma  e  equilibrada,  valorando  o  esforzo  e  a  superación  das
dificultades.

g. Relacionarse  con  outras  persoas  e  participar  en  actividades  de  grupo  con  actitudes
solidarias e tolerantes, rexeitando todo tipo de discriminación.

h. Analizar  e  comprender  o  funcionamento  das  sociedades,  especialmente  os  dereitos  e
deberes dos cidadáns e exercelos adecuadamente.

i. Coñecer as crenzas, actitudes e valores básicos da nosa tradición e patrimonio cultural,
valoralos criticamente e elixir aquelas opcións que mellor favorezan o seu desenvolvemento
integral como persoas.

l. Coñecer  e  apreciar  o  patrimonio  natural  e  cultural  e  contribuír  activamente  á  súa
conservación e mellora.

m. Analizar os mecanismos básicos que rexen o funcionamento do medio físico, valorar as
repercusións  que  sobre  el  teñen  as  actividades  humanas  e  contribuír  activamente  á  súa
defensa, conservación e mellora como elemento determinante da calidade de vida.

n. Coñecer e valorar o desenvolvemento científico e tecnolóxico,  as súas aplicacións e a
incidencia no medio físico e social.
o. Entender a diversidade lingüística e cultural como un dereito dos pobos e dos individuos á
súa identidade, e desenvolver unha actitude de interese e respecto de cara ao exercicio deste
dereito.



p. Coñecer  e  comprender  os  aspectos  básicos  do  funcionamento  do  propio  corpo  e  das
consecuencias para a saúde individual e colectiva dos actos e decisións persoais, e valorar os
beneficios  que  supoñen  os  hábitos  do  exercicio  físico,  da  hixiene  e  dunha  alimentación
equilibrada, así como o de levar unha vida sá.
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6. REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO.

TÍTULO I. ORGANIZACIÓN XERAL DO CENTRO

CAPÍTULO 1. ÓRGANOS DE GOBERNO E DE COORDINACIÓN

Artigo 1.- O instituto ten os seguintes órganos de goberno:
a) Unipersoais: o/a director/a,  o/a secretario/a e o/a xefe/a de estudos.
b) Colexiados: consello escolar e claustro de profesores.
Artigo 2.- O consello escolar do centro é o órgano a través do cal participan na súa xestión os
distintos  membros  da  comunidade  escolar.  No  seo  do  consello  escolar  existirán  unha
comisión económica e unha comisión de convivencia, que terán a composición que determine
a lexislación vixente.
Artigo 3.- O claustro de profesores é o órgano propio de participación destes no goberno do
centro e ten a responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e, se é o caso, informar sobre
todos os aspectos docentes do mesmo.
Artigo  4.-  Ademais  dos  órganos  de  goberno,  o  instituto  ten  os  seguintes  órganos:
departamento de orientación, departamento de actividades complementarias e extraescolares,
departamentos didácticos, comisión de coordinación pedagóxica e equipo de normalización
lingüística.
Artigo 5.- O departamento de orientación coordinará as actividades de titoría, de orientación
académica e profesional e de atención á diversidade. Coordinará co xefe de estudos as súas
actividades.
Artigo 6.- O departamento de actividades complementarias e extraescolares encargarase de
promover, organizar e facilitar este tipo de actividades. Coordinará co xefe de estudos as súas
actividades.
Artigo 7.- Os departamentos didácticos son os órganos básicos encargados de organizar e
desenvolver as ensinanzas propias das áreas e materias correspondentes, e as actividades que
se lles encomenden, dentro do ámbito das súas competencias. Coordinarán co xefe de estudos
as súas actividades.
Artigo  8.-  A comisión  de  coordinación  pedagóxica  supervisará  o  proxecto  curricular  do
centro e coordinará as actividades dos departamentos.
Artigo 9.- O equipo de normalización lingüística encargarase de potenciar o uso da lingua
galega. Coordinará as súas actividades coa comisión de coordinación pedagóxica e co equipo
directivo.
Artigo 10.- Os órganos mencionados no artigo 4 coordinaranse co secretario no relativo a
adquisición de material e equipamento.

CAPÍTULO 2. DO ALUMNADO

Artigo 11.- A distribución dos alumnos dentro da aula farase por orde alfabética ou calquera
outra que estime máis conveniente o/a profesor/a titor/a.
Artigo 12.-  En cada grupo haberá  un/unha delegado/a de curso e  un/unha subdelegado/a
elixidos democraticamente entre os alumnos.
Artigo13.- As funcións do delegado serán as seguintes.

a) Asistir ás reunións da xunta de delegados e participar nas súas deliberacións.
b) Expoñer ás autoridades académicas as suxestións e reclamacións do grupo ao que

representan.



c) Fomentar a convivencia entre os alumnos do seu grupo.
d)  Colaborar  cos  profesores  e  co  equipo  directivo  do  instituto  para  o  seu  bo

funcionamento.
e) Coidar da adecuada utilización do material e das instalacións do instituto.
f) Informar os seus compañeiros das deliberacións e decisións da xunta de delegados

ou de calquera outra información de interese.
Artigo 14.-  O subdelegado substituirá  o  delegado en caso de ausencia ou enfermidade e
apoiarao nas súas funcións.
Artigo  15.-Existirá  unha  xunta  de  delegados  de  alumnos,  integrada  polos  delegados  dos
distintos  grupos  e  polos  representantes  dos  alumnos  no  consello  escolar.  As  súas
competencias son:

a) Elevar ao equipo directivo propostas para a elaboración do proxecto educativo do
instituto por iniciativa propia ou por petición daquel.

b) Informar os representantes dos alumnos no consello escolar dos problemas de cada
grupo ou curso.

c) Recibir información dos representantes dos alumnos no consello escolar sobre os
temas  tratados  nel,  e  das  confederacións,  federacións  estudantís  e  organizacións  xuvenís
legalmente constituídas.

d) Elaborar  informes para o consello  escolar  por iniciativa propia ou por petición
deste.

e) Elaborar propostas de modificación do regulamento de réxime interior, dentro do
ámbito da súa competencia.

f) Informar aos alumnos das actividades da xunta de delegados.
g) Formular propostas ao xefe de estudos para a elaboración dos horarios e ao xefe do

departamento  de  actividades  complementarias  e  extraescolares  para  a  organización  das
mesmas.

h) Debater os asuntos que vaia tratar o consello escolar no ámbito da súa competencia
e elevar propostas de resolución aos seus representantes nel.
Artigo  16.-  Garantirase  que  a  xunta  de  delegados  teña  un  lugar  para  reunirse,  previa
comunicación ao equipo directivo.
Artigo 17.- Cada alumno ten o seu correspondente profesor titor, a quen deberán dirixirse
tanto eles como os seus respectivos pais no caso de calquera consulta. Para que as consultas
sexan eficaces, deberá avisarse con antelación suficiente á hora semanal de atención aos pais.

CAPÍTULO 3. AULAS E INSTALACIÓNS DO CENTRO

Artigo 18.- Os alumnos de cada grupo serán responsables do coidado do mobiliario e material
que se atope na súa aula.
Artigo 19.- Os taboleiros laterais do encerado estarán destinados para a información xeral da
aula. Os taboleiros do fondo das aulas serán para exposición de traballos ou carteis e murais
de interese pedagóxico, elaborados ou non polos alumnos.
Artigo 20.- A biblioteca contará cun profesor encargado do seu funcionamento.

Nesta aula deberán respectarse as seguintes normas:
a)  É unha aula de estudo e lectura, polo tanto débese gardar silencio.
b) Cada un dos libros que se retiren das estanterías, débese colocar no mesmo sitio de

onde se colleu.
c)   Para  o  servizo  de  préstamo  haberá  unhas  normas,  que  serán  de  estrito

cumprimento.
d)  A perda ou deterioro dun libro inxustificadamente supoñerá a inmediata compra

doutro novo, por parte do alumno responsable del.



e) Calquera outra norma que dite o encargado da biblioteca ou a dirección do instituto.
Artigo  21.-  A aula  de  usos  múltiples  utilizarase  preferentemente  para  utilizar  os  medios
audiovisuais.
Artigo 22.- A aula de informática poderá ser utilizada nos recreos polos alumnos, baixo a
supervisión dun profesor, cumprindo as normas que se establezan.
Artigo 23.- Todos os membros da comunidade educativa velarán polo bo uso e limpeza de
todas as instalacións do centro.

TÍTULO II. NORMAS DE FUNCIONAMENTO

CAPÍTULO 1. ACTIVIDADE ACADÉMICA

Artigo 24.- Os alumnos, á chegada dos autobuses de transporte escolar, deberán entrar no
recinto escolar sen entorpecer a circulación dos vehículos que acceden ao mesmo e poderán
facer uso das instalacións exteriores, baixo a supervisión e vixilancia do/a conserxe do centro.
Artigo 25.- Ao toque de sirena todos os alumnos deberanse dirixirse ás súas respectivas aulas
baixo a supervisión do profesor de garda de forma ordenada.
Artigo 26.- As saídas regularanse de xeito que ao toque de sirena, os alumnos se dispoñan a
saír ordenadamente.
Artigo 27.- Se fose o caso de que faltase algún autobús do transporte escolar, os alumnos
deberán estar á espera dentro do recinto do instituto e, se as inclemencias metereolóxicas o
impedisen, poderán utilizar os patios cubertos baixo a vixilancia do conserxe do instituto.
Artigo 28.-  No intermedio das clases ou nas ausencias  circunstanciais  dos  profesores,  os
alumnos/as deberán estar a  súa espera dentro da aula e coa porta aberta, mantendo unha
actitude correcta.
Artigo 29.- Os alumnos só poderán abandonar o instituto durante a xornada escolar se son
acompañados polos pais ou titores legais.

CAPÍTULO 2. RECREOS

Artigo 30.- A duración do recreo dependerá do horario lectivo que se estableza ao inicio de
cada curso escolar.
Artigo 31.- Estableceranse quendas para o uso do polideportivo, que estarán reguladas por
normas que rexerán no taboleiro de anuncios.
Artigo 32.- O material empregado polos alumnos nas horas de recreo será devolto ao mesmo
sitio de onde se colleu. No caso de perda ou deterioro de material, o alumno que retirou o
material deberá comunicalo á persoa encargada. Se a perda ou deterioro son inxustificados,
deberá repoñerse por parte do alumno responsable (isto será de aplicación para os danos
causados nas dependencias deportivas).
Artigo 33.- Salvo autorización expresa do profesorado, os alumnos non poderán permanecer
na primeira planta durante o recreo.
Artigo 34.- Cando os alumnos se atopen nas inmediacións da biblioteca, manterán o debido
silencio.
Artigo 35.- Durante o recreo os alumnos poderán utilizar os servizos complementarios de
fotocopias e adquisición de bebidas e comestibles.

TÍTULO III. NORMAS DE CONVIVENCIA

CAPÍTULO 1. DEBERES DOS ALUMNOS



Artigo 36.- O deber máis importante do alumno é o aproveitamento do posto escolar que
ocupa. Artigo 37.- Os principais deberes dos alumnos resúmense nos seguintes:

a) Participar na vida e actividades do centro. Cando un alumno non participe nunha
actividade  complementaria  ou  extraescolar  deberá  asistir  ao  centro  e  realizar  as  tarefas
encomendadas polo departamento organizador da actividade.

b) Asistir a clase con regularidade e puntualidade. Cando un alumno falta a clase por
un período superior a tres días, deberá comunicar ao centro o motivo da súa ausencia. As
faltas xustificaranse nun prazo dunha semana dende a incorporación ao centro. Cando a falta
de asistencia sexa a probas de avaliación, deberá xustificala con documento oficial.

c)  Seguir as orientacións do profesorado e do persoal non docente con respecto e
consideración.

d) Ter e traer o material didáctico necesario para o seguimento das clases.
e) Realizar as tarefas encamiñadas á aprendizaxe con regularidade e respectando os

prazos de entrega establecidos.
f)  Respectar  o  dereito  ao  estudo  dos  seus  compañeiros  mantendo  unha  actitude

correcta e respectuosa con todos os membros da comunidade educativa, evitando: posturas
incorrectas,  agresividade  física  e  verbal,  intervencións  fóra  de  contexto  que  molesten  e
impidan  que  se  desenvolva  a  clase  con  normalidade,  usar  teléfonos  móbiles  ou  outros
aparatos electrónicos, así como consumir alimentos ou bebidas durante o horario lectivo

g) Non discriminar a ningún membro da comunidade educativa por razóns de raza,
relixión, sexo, ou por calquera outra circunstancia persoal ou social.

h) Coidar e utilizar correctamente os bens, mobles e instalacións de centro.
i) Respectar as liñas educativas marcadas no Proxecto Educativo do Centro.

Artigo 38.- Todas estas normas serán de aplicación en todas as actividades relacionadas coa
vida escolar: clases, actividades complementarias e extraescolares, transporte escolar, etc.

CAPÍTULO 2. CORRECCIÓNS: DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 39.- Para as correccións ás condutas contrarias ás normas de convivencia aplicarase o
disposto no presente Regulamento de Réxime Interno e na lexislación vixente.
Artigo 40.- Os incumprimentos das normas de convivencia serán valorados considerando a
situación  e  condicións  persoais  dos  alumnos,  tendo  sempre  un  carácter  educativo  e
recuperador.
Artigo 41.- Serán efectos atenuantes: o recoñecemento espontáneo da súa conduta incorrecta
e a falta de intencionalidade.
Artigo 42.- Considéranse circunstancias acentuantes: premeditación, reiteración, causar dano,
inxuria  ou  ofensa  e  discriminar  por  razón de  raza,  relixión,  sexo,  ou  por  calquera  outra
circunstancia persoal ou social.
Artigo 43.- Asemade poderán ser obxecto de correccións as actuacións dos alumnos que, a
pesares de estar realizadas fóra do recinto, estean motivadas ou directamente relacionadas coa
vida escolar e afecten aos seus compañeiros ou a outros membros da comunidade educativa.
Artigo 44.- As correccións adoptadas ante ás condutas contrarias ás normas de convivencia
recollidas nos Capítulos 3, 4 e 5 que adopte o director serán comunicadas por escrito aos
membros do Consello Escolar.

CAPÍTULO 3. CORRECCIÓNS ÁS CONDUTAS CONTRARIAS
ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA

Artigo 45.- As condutas contrarias ás normas de convivencia poderán ser corrixidas con: 
a) Amoestación privada oral ou por escrito.



b) Comparecencia ante o xefe de estudos ou ante o profesor de garda para cubrir o
parte de incidencia.

c) Realización de traballos específicos en horario non lectivo.
d)  Realización  de  tarefas  que  contribúan  ao  desenvolvemento  das  actividades  do

centro:  complementarias, estudos, ...
e)  Reparación  do  dano  causado  nas  instalacións  do  centro,  no  material  ou  nas

pertenzas dos membros da comunidade educativa.
f)   Suspensión  do  dereito  a  participar  nas  actividades  extraescolares  e

complementarias do centro.
g) Suspensión do dereito  de asistencia ao centro ou a  determinadas clases por un

período máximo de tres  días lectivos.  Durante o tempo que dure a suspensión o alumno
deberá  realizar os deberes que se determinen para evitar a interrupción do proceso formativo.
Artigo 46.- Serán competentes para decidir as correccións previstas:

a) Os profesores do alumno, oído este, e dando conta ao titor e ao xefe de estudos, as
correccións correspondentes aos apartados a) e b) do artigo anterior.

b) O titor do alumno, oído este, as correccións correspondentes aos apartados a) e b)
do artigo anterior.

c) O director, oídos o alumno e o seu titor ou profesor, as correccións correspondentes
aos apartados b), c), d), e), f) e g) do artigo anterior.
Artigo 47.-  Cando un alumno teña máis dun 10% de faltas inxustificadas nunha materia,
perderá  o  dereito  á  avaliación  continua.  O  departamento  correspondente  determinará  as
probas de avaliación que deberá realizar nas dúas últimas semanas do curso.
Artigo 48.- Cando un alumno reiteradamente non traia o material didáctico, procederase do
seguinte xeito:
a) O alumno cubrirá un modelo de parte que recolla esa circunstancia. Ese parte será asinado
nese momento polo profesor e polo alumno.
b) O orixinal será entregado ao titor, quen enviará unha copia do mesmo aos pais ou titores
legais do alumno.
c) A acumulación de tres partes por este motivo conlevará que o director adopte as medidas
ou sancións que estime oportunas.
Artigo 49.-  Se un alumno interrompe o normal desenvolvemento dunha clase,  poderá ser
sancionado a comparecer ante o profesorado de garda. Neste caso cumpriranse os seguintes
requisitos:

a) O alumno presentarase perante o profesor de garda, no seu defecto, o directivo de
garda, que atenderá o incidente e fará cubrir ao alumno un informe escrito da súa versión.

b) O profesor de garda fará constar no libro de gardas o nome e grupo do alumno.
c) O profesor que envía o alumno ao profesor de garda presentará ante xefatura de

estudos un informe sobre o incidente e comprobará no libro de gardas que queda reflectido o
incidente.

d) A xefatura de estudos ou o profesor titor porá en coñecemento dos pais ou titores
legais os incidentes.

e) Esta actitude considerarase unha falta leve. A suma de tres incidentes conlevará que
o director adopte as medidas ou sancións que estime oportunas, ou, se é o caso, a apertura
dun expediente disciplinario.
Artigo 50.- As condutas contrarias ás normas de convivencia do centro prescribirán nun prazo
dun mes, contado a partir da data da súa realización. As correccións impostas prescribirán ao
remate do curso.

CAPÍTULO 4. CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS PARA
A CONVIVENCIA NO CENTRO



Artigo 51.- Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro:
a)  Actos  de  indisciplina,  inxurias  ou  ofensas  graves  contra  os  membros  da

comunidade educativa.
b) A reiteración, durante o mesmo curso escolar, de condutas contrarias ás normas de

convivencia.
c) Agresión grave, física ou moral, contra calquera membro da comunidade educativa.
d)  Discriminación  grave  por  razón  de  raza,  relixión,  sexo,  ou  por  calquera  outra

circunstancia persoal ou social.
e) Suplantación de personalidade en actos académicos.
f) Subtracción ou falsificación de documentos académicos.
g) Causar danos graves, intencionadamente ou por uso indebido, en locais, materiais

ou documentos pertencentes ao centro ou a calquera membro da comunidade educativa.
h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das

actividades do centro.
i) As actuacións prexudiciais para a saúde ou a integridade persoal dos membros da

comunidade educativa, ou a incitación ás mesmas.
l) O incumprimento das sancións impostas.

CAPÍTULO 5. CORRECCIÓNS ÁS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS
PARA A CONVIVENCIA NO CENTRO

Artigo 52.- As condutas que prexudiquen gravemente a convivencia no centro poderán ser
corrixidas con:

a)  Realización  de  tarefas  que  contribúan  á  mellora  no  desenvolvemento  das
actividades do centro, ou se procede, dirixidas a reparar o dano causado nas instalacións ou
material do  centro ou nas pertenzas de calquera membro da comunidade educativa.

b)  Suspensión  do  dereito  a  participar  en  actividades  complementarias  ou
extraescolares.

c) Cambio de grupo.
d)  Suspensión  do  dereito  á  asistencia  a  determinadas  clases  durante  un  período

superior a cinco días e inferior a dúas semanas.  Durante o tempo que dure a suspensión
deberá  realizar  os  traballos  que  se  determinen  para  evitar  a  interrupción  do  proceso
formativo.

e) Suspensión do dereito de asistencia ao centro por un período superior a tres días
lectivos e  inferior a un mes.  Durante o tempo que dure a suspensión deberá realizar  os
traballos que se determinen para evitar a interrupción do proceso formativo.

f) Cambio de centro.
Artigo 53.- O director do centro será competente para decidir as correccións previstas no
artigo anterior.
Artigo  54.-  Para  impoñer  as  correccións  sinaladas  no  artigo  52  deberá  seguirse  o
procedemento  que  para  a  tramitación  de  expedientes  disciplinarios  prevé  a  lexislación
vixente.
Artigo  55.-  Cando  a  corrección  imposta  implique  cambio  de  centro,  a  administración
educativa procurará ao alumno un posto escolar noutro centro.
Artigo 56.- As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro prescribirán
nun  prazo  de  catro  meses  a  partir  da  data  da  súa  realización.  As  correccións  impostas
prescribirán ao remate do curso. 



7. OFERTA EDUCATIVA DO CENTRO.



7. OFERTA EDUCATIVA DO CENTRO.

No  IES  de  Viós  impártese  unha  única  etapa  educativa:  a  Educación  Secundaria
Obrigatoria (ESO). A ESO consta de catro cursos e está dividida en dous ciclos:
- 1º ciclo (1º e 2º cursos).
- 2º ciclo (3º e 4º cursos).

A oferta de materias optativas para a ESO é a seguinte.

1º CICLO

No primeiro ciclo os alumnos cursarán a mesma materia optativa os dous cursos,
podendo escoller entre estas dúas materias:
- 2ª lingua estranxeira: Francés.
- Obradoiro de Comunicación Oral. 

A materia de Obradoiro de Comunicación Oral só poderá ser cursada por aqueles
alumnos que conten cun informe recomendando esta optativa. 

2º CICLO

3º curso
Os alumnos cursarán unha materia optativa, escollendo unha das seguintes:

- 2ª lingua estranxeira: Francés.
- Cultura Clásica.
- Técnicas de Expresión Escrita.

4º curso
Ademais de elixir un bloque de dúas materias troncais (Física e Química / Xeoloxía e

Bioloxía;  Física  e  Química  /  Tecnoloxía;  Tecnoloxía  /  Educación  Plástica  e  Visual  ou
Música  /  Educación  Plástica  e  Visual),  os  alumnos  cursarán  dúas  materias  de  entre  as
seguintes:
- 2ª lingua estranxeira: Francés.
- Iniciación á Tecnoloxía Informática.
- Técnicas de Expresión Escrita.
- Cultura Clásica.

A materia Técnicas de Expresión Escrita non pode cursarse en 4º se xa se cursou en
3º.
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8.  COLABORACIÓN  E  INTERCAMBIO  CULTURAL  CON
OUTRAS ENTIDADES.

8.1. CENTROS ADSCRITOS.

O IES de Viós ten como centro adscrito de Educación Primaria o Colexio de San
Marco. Os alumnos deste centro teñen preferencia para optar a unha praza no noso centro
cando empezan a ESO.

8.2. RELACIÓNS CO CONCELLO.

O  IES  de  Viós  e  o  concello  de  Abegondo  manteñen  unha  estreita  relación  de
colaboración na realización das actividades complementarias e extraescolares, o que supón
unha axuda importante para a realización das mesmas.  Esta colaboración faise  efectiva a
través  da  Concellería  de  Cultura  e  Deportes,  afectando  ás  veces  á  organización  desas
actividades,  mentres  que  outras  veces  o  centro  benefíciase  dunha  axuda  económica  do
concello. Así mesmo, o centro colabora coas actividades culturais e deportivas do concello,
facilitando a información destas actividades ao alumnado no propio centro.

Ademais, tamén existe unha estreita relación coa Concellería de Servicios Sociais,
fundamentalmente en actividades de apoio e tramitación de axudas para os alumnos.

8.3. DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS COS QUE COLABORA O INSTITUTO.

O IES de Viós colabora co Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa
da  Universidade  da  Coruña e  co Instituto  de  Ciencias  da  Educación da  Universidade  de
Santiago de Compostela, facilitando a realización das prácticas no noso centro dos alumnos
do Curso de Aptitude Pedagóxica.


