I.E.S. VIRXE DO MAR 15010812

NOIA

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL
CURSO 2019-2020

1. APROBACIÓN

ARTIGO 127 da LEI ORG. 8/2013

A Dirección do centro informa que presentará para o seu estudo e avaliación este documento
ao Claustro, así como ao Consello Escolar, que serán convocados en decembro, para a súa
posterior aprobación pola mesma Dirección deste centro. Debemos ter en conta que houbo
que realizar unha importante actualización de datos do presente curso.
Esta PXA será remitida á Inspección Educativa (Orde 01/08/97) tan pronto sexa aprobada. As
programacións dos diferentes Departamentos Didácticos xa foron enviadas no seu momento
seguindo instrucións do Sr. Inspector do Centro, a mediados do mes de outubro de 2019.

2. PLAN ANUAL
2.1 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS, MEDIDAS E RECURSOS
1) Promover unha maior implicación dos pais/nais dos alumnos no proceso de aprendizaxe dos
seus fillos, a través das reunións cos titores/as e co Equipo Directivo como se fixo no inicio do
actual curso académico.

2) Manter a atención especial aos alumnos/as con carencias no proceso de aprendizaxe e
integración, nun curso académico cun importante número de alumnado con dificultades, sobre
todo en 2º de ESO, con reforzos en competencia lingüística a cargo do departamento de
Lingua Galega neste nivel e co traballo do PT para alumnado con NEAE.

3) Ser capaces de responder á demanda e as necesidades da comunidade educativa e do
alumnado:
No ensino ordinario atopamos familias preocupadas pola educación dos fillos e fillas, xa polos
resultados académicos, xa por unha formación integral. No ensino postobrigatorio, alumnado
que tenta acceder tanto á Universidade como aos ciclos superiores de Formación Profesional.
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Proporcionarase a información requerida tanto a familias (en reunións iniciais de curso, como
noutras propostas dende a ANPA) como ao alumnado (atención por parte do departamento de
Orientación).
No ciclo medio de „Vídeo Dj Imaxe e Son‟ temos alumnado que procura unha formación de
dous anos que lle permita entrar no mundo laboral. Achegaranse charlas de empresarios e
traballadores, visitas a diferentes empresas e a FCT que xa se atopa marcada na normativa.

4) Potenciar a atención ao alumnado establecendo desdobres nos grupos máis numerosos ou
traballando con grupos menos numerosos de acordo co profesorado que debe asumir maior
carga lectiva, especialmente nas materias instrumentais dos primeiros cursos de ESO,
promover a aprendizaxe de linguas estranxeiras traballando con grupos pequenos (desdobres),
tanto nas clase de idioma como nas seccións bilingües.

5) Colaborar cos centros adscritos ao noso e cos outros da área de influencia e contorna para
dar a coñecer a oferta educativa, facilitar a incorporación dos novos alumnos e promocionar a
imaxe do Centro. Faremos visitas antes do mes febreiro para que o futuro alumnado coñeza as
características do instituto e as materias que pode escoller, levaremos impresos como o de
matrícula para que poidan decidir a súa opción.

6) Fomentar a convivencia e participación no Centro difundindo ao máximo as Normas de
Organización, Funcionamento e Convivencia (NOFC) entre tódolos membros da comunidade
educativa ao abeiro da Lei de Convivencia e Participación 4/2011.

7) Fomentar o uso da lingua galega no Centro, apoiando as iniciativas que a tal fin elabore o
profesorado dos diferentes Departamentos Didácticos e o Equipo de Dinamización Lingüística
sobre a base do Proxecto Lingüístico de Centro.

8)

Este curso renóvase parte do equipo da biblioteca. Solicitarase un PFPP, continuación

doutro do curso pasado, con docencia para mellorar a organización e o funcionamento da
mesma. Participamos no PLAMBE e temos un Club de Lectura cunha sección para alumnado e
outra para adultos. Por tanto continuamos coa potenciación do uso da Biblioteca „María Mariño‟
que xa se viña facendo en anos anteriores, así como dos Cafés de Linguas (tertulias abertas ao
público que teñen lugar en inglés na biblioteca, os xoves ás oito da tarde).
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9) Promocionar a labor do Departamento de Orientación, profundizando no plan de acción
titorial, e informando sobre os itinerarios formativos mais axeitados aos intereses do alumnado,
tanto durante a súa escolarización no Centro como ao remate dos seus estudos. Proxectar
información sobre a LOMCE, FP e Universidade, tanto para alumnado de ESO como de
Bacharelato.
10) Interrelacionar o Centro co espazo sociocultural da vila de Noia: Concello, Casa da Cultura,
Coliseo Noela, Liceo…, a convocatoria do certame das Letras Galegas entre os dous IES da
vila que chegará aos vinte e oito anos de colaboración, o convenio anual co Concello de Noia,
os coros infantil e de adultos que participan en actividades organizadas polo centro ou por
diferentes institucións da vila e a comarca…
11) Repartir, segundo as necesidades expostas diante da Secretaría do centro, unha parte do
orzamento de centro entre os Departamentos Didácticos e atender as súas demandas,
mellorando equipamentos de aulas específicas (Música, Plástica, taller de Tecnoloxía,
laboratorios, aulas de ciclo, etc…).
12) Actualizar e manter ás subscricións ás publicacións periódicas segundo criterio do
profesorado e o equipo de biblioteca.
13) Colaborar coa Extensión-Sección da Escola Oficial de Idiomas, EOI inglés e francés, para
que poidan desenvolver as súas actividades nas mellores condicións posibles. Coordinar o uso
de aulas segundo as necesidades en temporada de exames, tanto en convocatorias ordinarias
como nas extraordinarias.
14) Apostar polas Tecnoloxías da Información e da Comunicación con diversas medidas que
faciliten e melloren o uso destas ferramentas coa axuda do profesorado colaborador:
*Actualización e renovación de ordenadores nas aulas dos grupos que teñen equipos
obsoletos.
* Mantemento dos encerados dixitais nalgunhas aulas.
* Mantemento dos proxectores nas aulas.
* Aula Virtual. Crear os contidos dos diferentes Departamentos Didácticos como unha
ferramenta esencial de traballo co alumnado.
*Páxina web. Actualización e mantemento.
*Dominio iesvirxedomar.gal para alumnado e profesorado.
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15) Potenciar as medidas encamiñadas a atallar o absentismo escolar como son o control por
parte dos titores e, se é o caso, as chamadas á casa dos alumnos/as que non se atopen na
aula a primeira hora, medida que xa obtivo unha boa acollida por parte dos pais dos alumnos
en cursos anteriores.
16) Mantemento informativo-normativo na comunidade escolar arredor do plan de
autoprotección do centro, aprobado polo Consello Escolar e realizado con éxito fai tres cursos.
17) Promover o novo ciclo medio Vídeo DJ da familia Imaxe e Son (MIMS01) que se iniciou no
curso 15/16 e polo tanto se atopa no seu quinto curso académico, colaborando na difusión do
mesmo, das súas actividades, proxección laboral e a través das diferentes empresas para a
realización das prácticas, FCT.
A competencia xeral deste título consiste en realizar sesións de animación musical e visual en
vivo e en directo, e efectuar a captación, a mestura directa, a gravación e a reprodución de son
en calquera tipo de proxectos sonoros.
Os ámbitos de traballo son: actividade no ámbito do son para producións de cine, vídeo,
televisión, multimedia, radio, industria discográfica, espectáculos e instalacións fixas de
sonorización, en grandes, medianas e pequenas empresas, públicas ou privadas, en
televisións, produtoras de cine e vídeo, emisoras de radio, produtoras discográficas, empresas
de dobraxe, empresas de sonorización e produtoras de espectáculos, e en empresas
dedicadas á produción de eventos musicais públicos, tales como bares musicais, discotecas,
salas de festa, salas de baile, salas de concertos ou festivais, así como en eventos non
estritamente musicais, tales como desfiles de moda, presentacións publicitarias ou feiras de
mostras, e en grandes, medianas e pequenas empresas, por conta propia ou allea, dedicadas
ao tratamento dixital de imaxes.
As posibles ocupacións do alumnado serían: axudante de son en televisión; microfonista de
cine e vídeo; microfonista de concertos musicais; microfonista de espectáculos escénicos;
axudante de montaxe de son en cine; disc-jockey; vídeo-jockey; vídeo disc-jockey; light-jockey
e retocador fotográfico dixital.
18) Promover hábitos saudables na comunidade educativa coa participación

na campaña

“Froita na escola”, destinado ao alumnado de ESO, coordinado polo departamento de Lingua
Galega e Xefatura de Estudos, e animando a que fagan deporte nos “recreos activos”
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coordinados polo departamento de Educación Física. Haberá liga de xogos de mesa como
damas e xadrez a cargo do profesor de PT.
19) Impulsar o proxecto de mellora da aprendizaxe das linguas como obxectivo estratéxico do
Virxe do Mar e para acadar este obxectivo prefírese traballar con desdobres nos grupos máis
numerosos.
Fomentaremos todo tipo de actividades que estean relacionadas coa mellora da aprendizaxe
de idiomas. O profesorado de linguas estranxeiras prepara ao alumnado para que poida
presentarse a probas libres de nivel, tanto de inglés como de francés, normalmente con moi
bos resultados, hai que ter en conta que no centro funciona pola tarde una Sección da Escola
Oficial de Idiomas de Santiago e o alumnado que o desexe pode matricularse por libre a probas
de nivel.
Como novidade algunhas das actividades complementarias propostas para alumnado do ciclo
terán lugar en inglés, ademais dado o carácter técnico dos contidos moita terminoloxía que
utilizan xa está neste idioma.

20) Promover as SECCIÓNS BILINGÜES (inglés) entre o alumnado que, aprobadas pola
Administración Educativa, anualmente se desenvolven no centro. Temos sección bilingües en
3º ESO na materia de Plástica e en 1º de Bacharelato na materia de Filosofía.
3º ESO. Educación Plástica Visual e Audiovisual (inglés): 36 matriculados/as
1º BACH. Filosofía (inglés): 32 matriculados/as
21) Revisaremos o TIL, documento redactado o curso pasado por profesorado de varios
departamentos, e intentaremos que funcione como unha ferramenta útil para a mellora da
competencia lingüística e que permita a coordinación entre distintos departamentos, pensando
sempre no beneficio que supón para o alumnado.
22) Aprobaranse as novas NOFC, que comezaron a redactarse o curso anterior, para substitutir
ao RRI. Trataremos de actualizar o PEC en canto á Concreción Curricular e recoller os Plans e
Proxectos que se desenvolven no centro.
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23) Organizaremos a “Semana Cultural”, que terá lugar no mes de abril e leva celebrándose
dende hai 25 anos. Durante este semana todo o alumnado pode participar en concursos,
talleres, conferencias, cine, teatro, pintura, concertos musicais, competicións deportivas...
24) Participaremos no concurso FIRST LEGO LEAGUE de Robótica en Ferrol. O profesorado
de Tecnoloxía prepara a alumnado de 2º,3º e 4º de ESO, quedando no centro en horas non
lectivas.
25) Por parte do departamento de Ciencias foi proposta a materia de libre configuración
Climántica en 1º de ESO e o alumnado pode participar en intercambios escolares, Campus
Internacionais e xornadas relacionadas co cambio climático no noso entorno.
Elaboran e publican produtos multimedia de difusión web para sensibilizar á poboación sobre a
problemática ambiental. O alumnado participante prepara experiencias de laboratorio
relacionadas para formarse como monitores, quedando no centro en horario non lectivo.
26) Outras iniciativas de interese son as Olimpíadas Matemáticas (participa alumnado de ESO)
e de Xeoloxía (participa alumnado de 1º BACH).
27) Mantemos unha boa relación do noso centro con outros da localidade. Organizarase un
concurso literario, como todos os anos, no que participa alumnado do IES Campo San Alberto
xunto co noso. A entrega de premios ten lugar alternativamente cada ano no centro ao que lle
corresponde organizar o evento, este curso corresponde ao IES Campo San Alberto.
28) Intentaremos manter o coro formado por alumnado de 1º e de 2º ESO que queda a ensaiar
os luns a mediodía. Normalmente preparan un repertorio variado e representan ao centro coa
súa participación en diversos actos do propio instituto ou colaboran desinteresadamente con
asociacións benéficas de Noia para axudar a recaudar fondos. Tamén teñen por costume ir á
Residencia de Maiores en vísperas de Nadal.
29) Aproveitando que temos no centro o ciclo de Vídeo DJ e Son e contamos con aulas
equipadas con ordenadores e programas informáticos profesionais e profesorado especializado
na materia de Imaxe e Son, ofertamos esta asignatura específica IMAXE e SON para o
alumnado de 2º Bacharelato cunha acollida excelente, hai que recoñecer que hoxe en día a
Comunicación Audiovisual é unha disciplina cada vez máis necesaria e con boa saída
profesional.
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30) Para complementar a formación do noso alumnado incluímos no currículo as seguintes
materias de libre configuración de centro:

1º ESO : Obradoiro Musical.
Obxectivos:


Conseguir que o alumnado tome conciencia da importancia da formación musical para o
seu desenvolvemento persoal



Fomentar a creatividade do alumnado



Fomentar o traballo conxunto, tanto pola participación en actividades de interpretación
vocal como instrumental ou de danza.



Aprender a escoitar, en silencio o que favorecerá, entre outras cosas, a capacidade de
concentración, atención …



Entender a responsabilidade que todo individuo ten nunha actividade de conxunto.



Fomentar a participación na vida artística do centro.



Descubrir xéneros e estilos musicais aos que difícilmente acceden por si solos.



Potenciar a sensibilidade ante a música



Coñecer e respectar gustos musicais distintos.



Potenciar a capacidade de expresión do alumnado a través doutros mecanismos
distintos da linguaxe falada ou escrita.



Reforzar os coñecementos e as destrezas adquiridas durante a educación primaria, e
preparalos para afrontar a asignatura de música de segundo de ESO.

1º ESO : Civilizacións do norte de europa: os pobos nórdicos.
Obxectivos:


Coñecer as culturas dos pobos do norte de Europa ó longo do tempo, con especial
atención á sociedade e organización xerárquica e aos costumes na época vikinga.



Achegarse á mitoloxía nórdica e identificar influenzas delas na cultura europea.



Identificar elementos da iconografía escandinava.



Recoñecer e identificar a fauna e flora das terras nórdicas.



Coñecer as técnicas de escritura rúnica e características das sagas nórdicas.



Recoñecer nomes de personaxes célebres de orixe nórdica nas distintas facetas da
cultura, política, ciencias e artes a través do tempo.
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Practicar técnicas artesanais de decoración similares ás orixinais: tecidos, metais,
pedra…



Coñecer os procedementos antigos de conservación de alimentos das terras do norte.



Descubrir as técnicas de navegación dos marinos vikingos e simular a construcción dun
navío vikingo. Identificar as principais rutas de navegación e comercio dos vikingos.



Coñecer os vestixios da civilización vikinga en Galicia e outras zonas fóra de Galicia.



Investigar as palabras de orixe nórdica nas linguas galega e castelá.



Coñecer a influenza da literatura nórdica nos diferentes aspectos culturais.



Practicar a lingua inglesa ao tempo que se aprenden diferentes aspectos da cultura
doutros países.



Recoñecer a escritura rúnica e practicar con ela redactando frases curtas.



Investigar acerca da Aurora Boreal e a súa explicación científica.

1º ESO: Climántica.
Obxectivos:


Describir os elementos do clima e a forma de establecer medidas en cada un deles e o
tratamento destas para obter datos e conclusións fiables dende o punto de vista
climático



Caracterizar o noso dominio climático e comparalo con outros de España en base a
intercambios educativos a nivel de plataforma e presencial.



Recoñecer evidencias de impactos do cambio climático relacionándoos coas súas
causas e consecuencias.



Buscar estratexias para a mitigación do cambio climático participando activamente
naquelas que lle sexan familiares.



Investigar os impactos do cambio climático e da contaminación sobre a ría de Noia
Desenvolvendo comunidades científico – escolares con organizacións e institución de
investigación.



Desenvolver estratexias de comunicación e sensibilización, aplicando todas as
Competencias clave, sobre problemáticas e retos ambientais, con unha mención
especial ao reto do cambio climático e as respostas que demanda no relativo á
mitigación e á adaptación.
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2º ESO: Culturas Celtas.
Obxectivos:


Coñecer as distintas civilizacións celtas coas mesmas raíces, prestando especial
atención á súa estruturación social xerárquica, a súa economía, os seus costumes e á
evolución deles ao longo do tempo.



Introducirse no coñecemento da mitoloxía e dos mitos celtas e recoñecer a súa
influencia e evolución na cultura europea.



Identificar axeitadamente a iconografía e a simboloxía celta.



Identificar e coñecer a fauna e a flora dos lugares onde os celtas habitaron.



Experimentar costumes esquecidos polos pobos antigos.



Coñecer as diferentes formas de escritura das distintas civilizacións.



Recoñecer nomes de personaxes célebres de orixe celta nas distintas facetas da
cultura, política, ciencias e artes.



Practicar técnicas artesanais similares ás orixinais: tecidos, metais, pedra…



Coñecer os procedementos antigos de conservación de alimentos nas diferentes zonas
célticas.



Descubrir as técnicas e rutas de navegación e as rutas de comercio dos distintos pobos
e realizar actividades sobre elas.



Coñecer os vestixios da civilización celta en terras galegas e noutros lugares.



Investigar as palabras de orixe celta existentes nas linguas galega e castelá.



Coñecer a influencia da cultura celta nos distintos ámbitos culturais.



Practicar a lingua inglesa ao tempo que se coñecen diferentes aspectos da cultura dos
diferentes países.



Investigar as raíces da música celta e as súas conexións entre as diferentes
nacionalidades.

1º BACH: Ética Aplicada.
Obxectivos:


Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do
Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a
sustentabilidade.
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Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable
e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.



Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres,
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en
particular a violencia contra a muller e impulsar a igualdade real e a non discriminación
das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención
especial ás persoas con discapacidade



Dominar, tanto na s a expresión oral como escrita, a lingua galega e a lingua castelá



Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a
comunicación.



Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus
antecedentes históricos e os principais factores da s a evolución Participar de forma
solidaria no desenvolvemento e mellora da s a contorna social



Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes
de formación e enriquecemento cultural.

2º BACH: Investigación e Tratamento da Información.
Obxectivos:


Desenvolver habilidades en relación coa información en diferentes soportes e formatos.
O desenvolvemento dos contidos desta materia está ligado á biblioteca escolar,
concibida como un centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe.



Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do
Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a
sustentabilidade.



Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma
responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico.



Dominar, tanto na s a expresión oral como escrita, a lingua galega e a lingua castelá



Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a
comunicación.
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Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como
fontes de formación e enriquecemento cultural.
Finalidade:



Saber utilizar motores de procura de información e criterios de selección.



Avaliar as fontes da información e discriminar a relevancia dos contidos.



Comprender e distinguir os distintos tipos de licenzas.



Saber utilizar ferramentas dixitais para citar e referenciar distintas fontes de
información.



Crea novos documentos ou presentacións audiovisuais a partires da información
seleccionada.



Incorpora as creacións a plataformas en liña e/ou os comparte con outras persoas.

Ademais das materias de libre configuración do centro, temos unha hora de reforzo en
Tecnoloxía Industrial I e tamén unha hora en Francés 2º idioma de 1º de Bacharelato.

2.2 MELLORA DOS RESULTADOS ACADÉMICOS COMO OBXECTIVO DO CURSO

Non cabe dúbida de que a mellora dos resultados no ámbito académico pasa pola
responsabilidade de todos os actuantes da comunidade educativa, dun xeito especial os
Departamentos Didácticos e, puntualmnete, en cada curso académico o equipo docente de
cada aula.
Algúns métodos innovadores implementados nalgúns centros semellan ser elementos eficaces
na redución do abandono escolar e do rendemento que sitúen o noso ámbito educativo nas
marxes dos parámetros europeos. Así, potenciar a intelixencia emocional do alumnado
(favorecendo a empatía, o pensamento crítico e o esforzo) como base

do rendemento

académico, técnicas que precisan da formación da maioría do profesorado malia o apoio do
Departamento de Orientación. A conclusión vén de ser un mellor clima escolar, a redución dos
casos de acoso e bullying e o aumento da capacidade para a resolución de problemas xa
académicos, xa persoais ou sociais. O uso das Tecnoloxías da Información e Comunicación
(TIC) e os métodos de apoio nos procesos de ensino-aprendizaxe son trazos esenciais: aulas
de informática, pizarras interactivas, correo con dominio .gal
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As TIC son, para o alumnado intuitivas, próximas e mesmo divertidas e, xa que logo, eficaces
para mellorar o rendemento académico na maioría das competencias, favorecendo o
intercambio de experiencias entre o alumnado de dentro e fóra, practicar idiomas e mesmo
servir de apoio fundamental para o alumnado con Necesidade Educativas Especiais. Para
acadar isto cómpre o traballo en equipo cos Departamentos Didácticos, equipo docente do
grupo, titores/as e Departamento de Orientación intentando, por exemplo, a redución da ratio
alumnado/profesorado, adaptando os métodos de ensino e os materiais do centro.
Esta labor de mellora do rendemento académico depende directamente da Planificación Xeral
anual, do seguimento dos alumnos con materias pendentes, da coordinación pedagóxica e
departamental, dunha boa docencia ordinaria e da labor en equipo de Orientación e titorías.

2.2.1 Obxectivos.
Mellorar os resultados académicos nos alumnos de ESO e Bacharelato.
- Conseguir un adecuado clima de estudo e convivencia na aula e no Centro como medio para
elevar os resultados académicos.
- Facer seguimento do alumnado con dificultades e materias pendentes.
2.2.2 Trazos esenciais.
Xornadas de acollida.
- Avaliación inicial.
- Plan de Acción Titorial.
- Formación do profesorado.
2.2.3 Xornadas de acollida.
Acollida simultánea dos alumnos/as por parte do equipo docente e dos pais/nais por parte da
Dirección titores/as e Dpto. Orientación.
- Dinámicas de coñecemento da materia.
- Dinámicas de coñecemento do alumnado.
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- Fichas individuais do alumnado.
- Presentación clara e pormenorizada da metodoloxía de traballo de cada unha das materias.
- Presentación dos procedimentos e medios de avaliación.
- Presentación do modelo de organización da aula
- Acordos profesor/a alumnado.
- Titor (o primeiro día máis unha hora diaria durante a primera semana)
- Dinámicas de coñecemento dentro do grupo.
- Coñecemento dos retos do novo curso escolar.
- Normas de funcionamiento do Centro e da aula.
- O compromiso do estudo como parte fundamental do traballo no Instituto.
- Estudio da Axenda Escolar.
- Estudo dos dereitos e deberes do alumnado dando a coñecer as NOFC.
Plan de mellora deseñado en relación cos pais/nais baseado en:
a) Comunicación continua Profesorado- Pai/Nais.
b) Implicación necesaria dos pais no control das horas de estudo efectivo do alumno/a
c) Información ao día do comportamento do alumno e as posibles medidas disciplinarias e
informar dos plans de actuación coas actividades extraescolares como medio de incentivar as
boas prácticas como estudantes.
2.2.4 Avaliacións e Avaliación inicial.
- Enfocar o traballo inicial na determinación das carencias de cada alumno/a nos ámbitos dos
conceptos e das actitudes.
- Realizar un pequeno informe individual de cada alumno/a cando sexa oportuno.
- Establecer calendario de reunións cos pais/nais.
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2.2.5 Plan de acción Titorial.
- Análise e seguimento de cada alumno/a.
- Actividades de potenciación da implicación persoal o alumno/a.
- Orientacións cara ao estudo e o traballo intelectual.

2.2.6 Organización do centro.
- Continuar co modelo de funcionamento do centro.
- Implicar aos subalternos no control de espazos e momentos.
- Obxectividade na aplicación de medidas disciplinarias.
- Rigor na comunicación continua de cada profesor/a coas familias.
- Axenda para a organización do traballo persoal do alumno/a e tamén como medio de
comunicación coas familias.
- Control e difusión na organización das actividades complementarias e extraescolares e
planificación mensual anticipada de ditas actividades.
Cada grupo ten titor ou titora específico. O horario de titoría consta na ESO de dúas horas,
unha para atención a pais e outra para atender aos alumnos, que é de permanencia obrigatoria
co alumnado na aula. En Bacharelato hai unha hora de titoría pais/alumnos.

É responsabilidade de cada profesor/a (agás que o realice o titor/a) introducir no programa
Xade Web as faltas diarias de seu alumnado e, coa finalidade de facer un seguimento estrito
das ausencias. Estes partes recolleranse da aula e arquivaranse por parte de cada titor/a.

É misión do titor ou titora comunicar as faltas coa maior dilixencia posible aos pais. Ademais, o
centro está adscrito á plataforma AbalarMóbil para que as familias que o desexen teñan
información puntual das diferentes incidencias acontecidas no día a día. As familias que
descarguen AbalarMóbil dispoñen das seguintes funcionalidades:
• Acceder aos datos persoais.
• Consultar as cualificacións.
• Consultar e xustificar as faltas de asistencia.
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• Consultar as faltas de conduta.
• Consultar os datos do centro educativo.
• Consultar os avisos ou notificacións por parte do profesorado ou do centro educativo.

Débese lembrar que as faltas informatizadas aparecerán tamén incluídas nos boletíns de
cualificación que se entregan ao rematar cada unha das avaliacións.
O titor/a informará aos pais/nais de todas as faltas que teñan os seus fillos/as e comunicará á
Xefatura de Estudos a relación de alumnos que teñen faltas de conduta ou acumulación de
faltas de asistencia sen xustificar.
2.2.7 Dinamizacións.
Abertas á colaboración do profesorado que desexe participar de xeito activo nelas, están
coordinadas polas seguintes persoas RESPONSABLES: (máis información e compoñentes nas
Programacións respectivas)
Biblioteca: Xavier Crespo Amado (coordinador do equipo de biblioteca), Vicente López
Valdecantos, Sandrine Sánchez, Pilar Melcón, Gloria Rivas, Amparo Vázquez, Carlos
Maquieira, Antonio Sánchez, Eva Beatriz Duarte, María Ocampo.
TIC: Miguel Fernández Nogueira, José Antonio Mayo Camaño, Gloria Rivas Rodríguez e Felipe
Roget Salgado.
EDLG: Elena Martínez.
Xestión Económica: Isabel Añón Lista.
Abalar: Miguel Fernández Nogueira.
Club de Lectura: María Ocampo.

2.2.8 Avaliación e recuperación.
Séguese o indicado nos distintos Proxectos Didácticos e Curriculares.
As probas da convocatoria extraordinaria (a finais de xuño para 2º Bach e en setembro para
ESO e 1º Bach)

realizaranse atendendo aos contidos e criterios establecidos nos

correspondentes Proxectos e Programacións Didácticas, ao dispor dos distintos sectores da
Comunidade Educativa.
Algúns Departamentos reservan horas para atención a alumnos pendentes fóra do horario
lectivo normal. Os exames de pendentes nunca coincidirán có calendario de exames do
presente curso. A realización do número e data das probas para este alumnado, proponse
desde a Xefatura de Estudos e lévase á CCP, e queda a criterio de cada departamento ao
15

longo do curso, pero as probas finais de pendentes ateranse a un calendario elaborado e
publicado pola Xefatura de Estudos con suficiente antelación e comunicado nas
correspondentes CCP.

Estrutúrase o ano académico en 3 avaliacións, unha por trimestre.

1ª avaliación:
4 de decembro para 2º BACH, para entregar as notas o venres 5 de decembro. O resto
de sesións de avaliación (ESO, 1º BACH e Ciclo) serán os días 17, 18, 19 para dar as notas o
20 de decembro de 2019.
2ª avaliación:
5 de marzo para 2º BACH, con entrega de notas ao día seguinte. O resto de avaliacións
coincidirán coa semana anterior a Semana Santa, para entregar notas o día 3 de abril de 2020.

3ª avaliación:
A avaliación será para segundo de bacharelato durante o mes de maio segundo as
instrucións que se comuniquen desde a CIUG e para os restantes niveis a partir do 22 de xuño
de 2020 segundo se recolle no calendario escolar elaborado para o presente curso pola
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
As Probas Extraordinarias, serán nos primeiros días do mes de setembro en todos os niveis,
excepto para 2º BACH que deben ser a finais de xuño e adecuarse aos prazos que nos
indiquen no seu momento. Nelas o alumnado examinaranse de todalas materias que
suspenderon na convocatoria ordinaria. Os alumnos/as que teñan materias pendentes doutros
anos teñen unha convocatoria á parte para realizar tamén as probas correspondentes de
cursos anteriores.
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2.3 AFONDAR NA COEDUCACIÓN E INTRODUCIR A PERSPECTIVA DE XÉNERO NAS
DINÁMICAS EDUCATIVAS
Un dos obxectivos no curso é incidir na Igualdade de Xénero, promovendo unha educación que
fomente o respecto entre o alumnado, coa contribución en maior ou menor medida de tódolos
departamentos didácticos.
O departamento de Filosofía imparte a materia Igualdade de Xénero en 2º ESO dende hai dous
anos, con boa acollida por parte do alumnado.
Temos unha sección na biblioteca do centro para libros e materiais didácticos adecuados a esta
temática. O centro recibiu unha aportación económica para a adquisición de fondos e materiais
inclusivos e coeducativos co fin de garantir a perspectiva de xénero.
Por parte do departamento de Orientación están programadas charlas sobre “Educación
afectiva”, “Prevención da violencia de xénero”, “Orientación profesional”
O centro ten previsto participar na celebración de diversas conmemoracións como: “Día
internacional contra a violencia de xénero”, “Día internacional da muller traballadora, “Día da
Paz”…
No departamento de Educación Física animan á participación deportiva das alumnas nos
“recreos activos”
Crearemos un espazo web, dentro do portal educativo para difundir información en materia de
igualdade, de interese para a comunidade educativa.
A perspectiva de xénero e do principio de igualdade será tema a ter en conta na formación do
profesorado en prácticas.

Inclúese a continuación unha táboa – cronograma para a temporalización dos obectivos do
curso.
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Obxectivos PXA

Niveis

Medidas

Temporalización

Implicación familias

Todos, para alumnado
menor de idade

Reunións informativas
a principio de curso.
Xornadas de acollida

Primeira semana de
outubro.

ANPA

Detección de
alumnado con
dificultades

ESO

Contactar cos centros
adscritos

Alumnado doutros
centros que reserven
praza para 1º ESO e
para 1º Bach

Reforzos e apoios

A partir das
avaliacións iniciais

Achegar información
ao centro de orixe
adscrito

Finais de xaneiro ou
primeiros días de
febreiro

BACH

Reunión entre
departamentos de
Orientación de
distintos centros para
recollida de
información do
alumnado novo
Difusión das NOFC

Recomendación de
cita de titoría periódica
ao longo do curso

Todos

Horas de titoría en
ESO, información en
Bach

Finais de xuño

No primeiro trimestre

Páxina Web
Fomento do uso da
Lingua Galega

Todos

Promoción de
calquera tipo de
iniciativa ou actividade
organizada no centro

Todo o curso

Promoción da
Biblioteca e Club de
Lectura

Todos

Formación de
profesorado do equipo
da biblioteca.
Organización de
actividades para
fomento da lectura e
que o alumnado
aprenda a facer un
uso responsable dos
materiais existentes.

Actividades propostas
por trimestres algunas
nas horas de titoría
outras para alumnado
voluntario.
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Obxectivos PXA

Niveis

Medidas

Temporalización

Aposta polas novas
Tecnoloxías

Todos

Actualización de
equipos e programas
informáticos nas aulas
de Informática e do
Ciclo.Fomentar o uso
da Aula Virtual
asignando a todo o
alumnado unha conta
de correo .gal

Revisión principal a
principio de curso.
Mantemento a medida
que aparecen novas
necesidades.

Aulas ABALAR
4º ESO

Revista Dixital

Todo o curso

Atallar o absentismo
escolar

Todos

Seguimento da
Xefatura de Estudos,
en coordinación coas
titorías, das faltas
inxustificadas

Cada mes

Promoción do Ciclo de
Vídeo DJ

Alumnado de 4º ESO
e Bacharelato do
centro e doutros

Xornadas de acollida
en coordinación co
IES Campo S. Alberto

3º trimestre

Hábitos saudables

Todos

Reparto de froita

Actividades
organizadas por cada
trimestre.

Recreos Activos

Linguas estranxeiras

Todos

Desdobres
de alumnado.
Preparación para
probas libres
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Todo o curso.

Obxectivos PXA

Niveis

Medidas

Temporalización

TIL

Todos

Acordos entre
departamentos para
entrega de traballos e
exames.

Todo o curso a partir
de finais do primeiro
trimestre

Coordinación entre
departamentos de
linguas sobre
terminoloxía e
currículo
XXVI Semana Cultural

Todos

Actividades culturais
organizadas por
cursos en horario de
mañá e tarde

Semana de abril
depois de Semana
Santa

Concurso literario

Todos

Promover a
participación do
alumnado

Próximo á celebración
do Día das Letras
Galegas

Actualización do PEC

Non corresponde

Traballo nas CCP
propoñendo
aportacións que se
valoran en cada
departamento

Mensual

Coeducación,
violencia de xénero

Todos

Materia de Igualdade de
Xénero en 2º ESO.

Todo o curso

Adquisición de fondos
inclusivos e
coeducativos.
Charlas sobre
“Educación afectiva”,
“Prevención da violencia
de xénero”,
Conmemoracións: “Día
internacional contra a
violencia de xénero”,
“Día internac. da muller
traballadora, “Día da
Paz”
Plan de Igualdade
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Días das
convocatorias para as
conmemoracións.

1º trimestre

3. HORARIO XERAL DO INSTITUTO
O Centro permanece aberto de luns a venres, dende as 08:15 ata as 14:45 h pola mañá, e
tamén permanece aberto polas tardes cando menos entre as 15:30 h e as 22:00 h para
utilización da Extensión da Escola Oficial de Idiomas, EOI, do profesorado do Centro e tamén
utiliza o ximnasio o Club de Atletismo Noia que depende do Concello.
As oficinas do Centro terán como horario de atención ó público de 9:00 ás 14:00 hs.

3.1 HORARIO LECTIVO DO CENTRO
Cada período lectivo terá unha duración de 50 minutos distribuídos de luns a venres en 6
períodos pola mañá (dende as 08:45 ás 14:25 h) e 2 períodos o luns pola tarde (dende as
16:20 ata as 18:00 h).

Pola mañá programaranse dous recreos de vinte minutos cada un. Resérvanse os luns a partir
das 18:00 horas e as restantes tardes para atención de alumnos con disciplinas pendentes,
clases especiais de recuperación e actividades complementarias e extraescolares.

Fora de horario lectivo do IES, dado que neste centro hai una sección da Escola Oficial de
Idiomas de Santiago, o instituto permanece aberto ata case as 22:00h xa que as clases da EOI
rematan ás 21:30 h.

As nosas instalacións son utilizadas polo Concello a diario, a últimas horas da tarde o Club de
Atletismo Noia usa o ximnasio, tamén puntualmente cando necesita aulas para facer exames.

3.2 HORAS E CONDICIÓNS DA DISPOÑIBILIDADE DE USO DAS INSTALACIÓNS PARA O
ALUMNADO
Dentro do horario lectivo o alumnado poderá facer uso das instalacións do centro segundo as
posibilidades de dispoñibilidade por parte do profesorado. Fóra de horario lectivo, o alumnado
debe achegar un escrito xustificativo da necesidade e intención para o uso das diferentes
instalacións do centro, escrito que a Dirección do Centro e o Consello Escolar valorarán e,
aceptarán ou non, segundo as consideración puntuais e oportunas.
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3.3 HORARIO DE VERÁN
Durante o mes de xullo o Centro permanece aberto de luns a venres dende as 10:00 ata as
13:00 hs. pola mañá, e no mes de agosto atenderase por correo electrónico e, de ser preciso, a
Dirección do centro e un membro da administración abrirán as dependencias para atender ao
público.
3.4 CALENDARIO

Segundo o disposto na ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar
para o curso 2019/20 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade
Autónoma de Galicia.
Na educación secundaria obrigatoria, no bacharelato e na formación profesional, a impartición
efectiva de clases realizarase do día 16 de setembro de 2019 ao 19 de xuño de 2020, ambos
inclusive. Non obstante o anterior, para o segundo curso de bacharelato a impartición efectiva
de clases rematará de acordo coas datas previstas para a avaliación de bacharelato para o
acceso á universidade (en diante, ABAU), consonte as modificacións establecidas polo Real
decreto lei 5/2016, do 9 de dec embro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario
de implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade
educativa. Terán a consideración de días lectivos os dedicados á impartición efectiva de clases
e aqueles que se dediquen á realización das probas e avaliacións finais das convocatorias
ordinaria e extraordinaria.

Pode comprobarse na seguinte ligazón:
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20190628_calendario.pdf
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Instrucións para a organización lectiva do curso 2019-2020 recollidas na seguinte táboa:

Mes

Día
2, 3, 4, 5

Probas correspondentes á convocatoria extraordinaria
do curso 2018/2019.

11

Comezo das clases no 2.º ciclo de educación infantil,
educación especial e educación primaria.

16

Comezo das clases na ESO, Bacharelato, FP e
ensinanzas de réxime especial.

Outubro

31

Día non lectivo. Día do Ensino

Novembro

1

Día non lectivo. Día de Todos os Santos.

6

Día non lectivo. Día da Constitución.

Setembro

Decembro

23, 24, 25, 26, 27, 30,
31

Vacacións de Nadal.

Xaneiro

1, 2, 3, 6, 7

Febreiro

24, 25, 26

Vacacións de Entroido.

Marzo

19

Día non lectivo. Día de San Xosé.

Abril

6, 7, 8, 9, 10, 13

Vacacións de Semana Santa.

Maio

1

Día non lectivo. Día da Festa do Traballo.

15, 16, 17, 18, 19

Probas correspondentes á convocatoria extraordinaria
de 2º bacharelato.

19

Remate das clases no 2.º ciclo de educación infantil,
educación especial, educación primaria, educación
secundaria obrigatoria, bacharelato e formación
profesional.

Xuño
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3.5 PERÍODOS DE VACACIÓNS
Ademais dos períodos indicados no calendario escolar (ver táboa anexa) os días non lectivos
escollidos polo centro serán 20 de marzo e o 4 de maio de 2020.

3.6 CRITERIOS PEDAGÓXICOS PARA A CONFECCIÓN DOS HORARIOS LECTIVOS
Estes criterios foron elaborados tendo presente o establecido na Orde do 1 de agosto de 1997
(DOG do 2 se setembro), pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto
324/96, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto), polo que se aproba o regulamento orgánico dos
IES, e a rectificación establecida na orde do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada
de traballo do persoal funcionario e laboral docente (DOG 30 de xuño de 2011) e a Orde de 4
de xuño de 2012.
- Cada período lectivo terá unha duración de 50 minutos.
-Non se poderá asignar a unha área o materia máis dun período lectivo diario, excepto no ciclo.
-As clases daquelas disciplinas que teñan asignadas dúas horas por semana procurarase
distribuílas en días non inmediatamente sucesivos.
-Para grupos de máis de 25 alumnos en Ciencias, Física, Química, Bioloxía e Xeoloxía,
Tecnoloxía poderase desdobrar unha hora á semana para prácticas de laboratorio ou taller.
-Sempre que haxa dispoñibilidade horaria en cada departamento valoraráse a posibilidade de
facer desdobres nos grupos máis numerosos ou que o profesorado do mesmo departamento
faga apoio na mesma aula nalgunha sesión semanal.
-Se é posible evitárase a primeira hora da tarde do luns para Educación Física.
-As horas de titoría de alumnado en ESO serán distribuídas preferiblemente evitando as
primeiras horas da mañán se no mesmo día o titor ou titora ten clase co seu grupo.
-Asignarase aula a certas materias como por exemplo: Plástica, Música, Ximnasio, taller de
Tecnoloxía, Educación Física. Noutros casos a hora de clase debe ir asociada a uso de
laboratorios, aulas de Informática

e desdobres, segundo necesidade dos departamentos

didácticos.
-En ningún caso as preferencias horarias de profesores ou o dereito deles á elección poden
obstaculizar a aplicación destes criterios.
En canto ao horario do profesorado:
- Deberá incluír os períodos lectivos, as horas de redución por cargos e as horas
complementarias fixas (gardas de aula e de recreo, titoría de alumnos/pais e Xefaturas de
departamento), que sumarán en tódolos casos 23 horas de permanencia semanal.
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- As restantes horas complementarias, ata 30, serán computadas mensualmente por: asistencia
a claustros, CCP, reunión de departamento, sesións de avaliación, preparación de prácticas,
actividades de coordinación pedagóxica, actividades complementarias con alumnos, asistencia
a actividades de formación, titoría de profesores en prácticas, etc.
- Como norma xeral un profesor/a non poderá impartir máis dunha disciplina afín.
- A permanencia no instituto non poderá ser inferior a 3 horas diarias.
- Ningún profesor/a poderá elixir horario de disciplinas afíns mentres non estean cubertas
tódalas horas do seu departamento.
- Ningún profesor/a pode elixir grupos concretos de alumnos (un curso con letra).
- Dúas gardas de recreo (20 minutos) equivalen a 1 garda de aula de 50 minutos.
- Dúas gardas de autobús equivalen a 1 garda de aula de 50 minutos.
- É competencia do equipo Directivo a asignación de titorías entre os profesores/as.
- Como norma xeral e segundo as necesidades do centro, tentaranse cubrir as gardas de aula
cun mínimo de dous profesores/as e as gardas de recreo con catro profesores (en corredores,
na biblioteca, no patio).

Como norma xeral a Dirección respectará ao máximo posible a elección das materias optativas
de tódolos alumnos/as, tanto de ESO como de BACHARELATO, cumprindo na medida do
posible as ratios mínimas establecidas pola Consellería para materias optativas (de oferta
obrigatoria ou opcional) e para as materias propias de modalidade do Bacharelato e todo ao
abeiro da normativa:


LOMCE (Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro) do DECRETO 86/2015, do 25 de
xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia no DOG 29 de xuño de 2015.



RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o
desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto
86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.



ORDE de 19 de abril de 2018 pola que se regulan aspectos relativos á organización
das asignaturas do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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3.7 ESTRUTURA ACADÉMICA DO CENTRO. GRUPOS, NÚMERO DE ALUMNADO
Total de alumnado matriculado: 412
Este curso temos grupos moi numerosos en 3º ESO, sen embargo hai un grupo menos en 1º
de Bacharelato en relación a outros anos anteriores.
Nivel

Grupo A

Grupo B

Grupo C

19

20

20

20

20

19

31

31

---

25

27

---

28

29

---

28

29

30

25

---

---

10

1 FCT

---

1º ESO
Total 59
2º ESO
Total 59
3º ESO
Total 62
4º ESO
Total 52
1º BACH
Total 57
2º BACH
Total 87
1º CICLO Vídeo DJ
Total 25
2º CICLO Vídeo DJ
Total 11

A partir de 3º ESO, na materia de inglés o alumnado repártese en desdobres para poder ter
unha mellor atención ao alumnado.
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4. ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS (TRANSPORTE)

4.1 PARADAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO IES VIRXE DO MAR

RUTA: Sobreviñas, Sueiro, Argote, Costaneira, San Breixo, O Couto, Cofradía
RUTA: Campo, Bergondo, Ponte de Argalo, Argalo-Cruce Igrexa, Cruce Beiro, Becollo,
Figueira,
Soutelo, Arxelles
RUTA: Rasa de Abaixo, Xílgara, Piñeiriño, Rasa de Arriba, Fialla, Vilaverde, Roo, Muiño,
Castro
RUTA: Chaínza, Cruce Balbargos, Obre, Taramancos, Boa Pequena, Boa Grande
RUTA: Ousoño, Albariza, Sampaio Liñaio, Pastoriza, Nimo
RUTA: Vizconde S. Alberto

A utilización das rutas anteriores queda detallada nos informes do Anexo I que indican o
percorrido e o estatístico de alumnado por parada.
(ANEXO I ao final deste documento)
O número de alumnos transportados é similar ó de anos anteriores, son un total de 123
usuarios/as.
Non hai servizo de comedor.

5. DOC (Documento de Organización do Centro)
O Documento de Organización do Centro correspondente ao curso actual foi enviado a
Inspección o 18 de outubro de 2019, indicando algunas incidencias atopadas no reconto das
horas lectivas dalgún departamento. Tamén detalla a coordinación de tarefas de persoal non
docente, por exemplo explicando as rotacións nos horarios do persoal de limpeza.
Este documento está en Secretaría a disposición de calquera membro da comunidade
educativa.
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6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E PLANS
DE FORMACIÓN

6.1. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
(VER CRONOGRAMA AO FINAL DESTE APARTADO)
ACTIVIDADES PROPOSTAS POLOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
Presentamos a continuación as actividades complementarias e extraescolares propostas polos
departamentos e que serán realizables sempre e cando se axusten ás normas recollidas nas
NOFC do centro.
CICLO MEDIO DE VÍDEO DJ E SON:
MATERIA: AMV (Animación Musical en Vivo)
Como complemento da formación académica e regulamentada organízanse no propio centro
actividades culturais, como poden ser ciclos de conferencias de profesionais do medio
audiovisual.
-Charlas e encontros con profesionais do sector, en colaboración co departamento de DACE do
centro.
-Asistencia a feiras profesionais do sector audiovisual, congresos e xornadas sectoriais.
Xunto a estas actividades, farase especial fincapé en actividades complementarias que teñan
como lengua vehicular o inglés, con obxecto de familiarizar aos alumnos con esta lingua, tan
relevante nun campo como é o audiovisual. Estas actividades serán:
-Elaboración de glosarios de termos en inglés relacionados co audiovisual.
-Visualización de documentais ou tutoriais subtitulados en inglés.
-Adaptación de manuais de instruccións, que en moitas ocasións están únicamente publicados
en inglés, ao galego.

MATERIA: AVV (Animación Visual en Vivo)
Como complemento da formación académica e regulada contemplase a posibilidade de acudir
a charlas, feiras profesionais do sector audiovisual, congresos, xornadas sectoriais e encontros
con profesionais do sector.
Como actividades complementarias tamén se contemplarán as visitas de varios profesionais ao
centro (VJs e lightjockeys), para impartir charlas-coloquio aos alumnos deste módulo.
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Ademais de ofrecerlles unha observación directa da realidade que lles sirva para afondar nos
coñecementos adquiridos, a oportunidade de ter contacto directo con profesionais do sector.
Como actividades extraescolares consideraremos as seguintes:
- Visitar algunha feira do sector.
- Acudir a unha sesión de VJing ou de videomapping.
MATERIAS: CEMS (Control e Mestura de Son) e CGS (Captación e grabación de Son)
Como complemento da formación académica e regulada organízanse no propio centro
actividades culturais, como poden ser ciclos de conferencias de profesionais do medio
audiovisual, charlas e e encontros con profesionais do sector no centro en colaboración co
departamento de DACE.
Todos os anos organizamos encontros cos nominados a diferentes categorías dos Premios
Mestre Mateo, para o que contamos coa inestimable colaboración da Academia do Audiovisual
Galego, cos que coordinamos a dispoñibilidade dos conferenciantes. As categorías elixidas van
en relación cos módulos que se estudian neste ciclo, con especial fincapé nas categorías de
banda sonora e son para este módulo en concreto. Os alumnos tamén se encargan de facer a
sonorización dos eventos realizados con motivo de celebracións especiais, coma o festival de
fin de curso, o entroido ou as celebracións de Nadal. Neste centro celebramos a denominada
"Semana Cultural", xusto despois das vacacións de Semana Santa, na que os alumnos
organizan diferentes actividades que se mostran a todo o centro, polo que en todas aquelas
que teñen necesidade de control de son en directo, contan coa dispoñibilidade dos alumnos
para tal fin.
O alumnado que está relacionado co eido musical tamén adoita facer actuacións que son
sonorizadas polos seus compañeiros.
Asistencia a feiras profesionais do sector audiovisual, congresos e xornadas sectoriais. Neste
sentido contamos cunha estreita colaboración co resto dos centros galegos onde se imparten
módulos de Imaxe e Son para poder aproveitar as actividades que se fan en cada un deles.
Actividades extraescolares de colaboración con empresas e outro tipo de institucións.
Contamos cunha fluida relación con empresarios do sector que organizan visitas guiadas ás
súas instalacións para amosar o día a día no seu traballo e as innovacións tecnolóxicas que
van xurdindo cada ano. As visitas organízanse preferentemente a estudos de gravación,
emisoras de radio e discotecas.
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MATERIA: EIE (Empresa e Iniciativa Emprendedora)
En colaboración co resto de docentes do Ciclo e da Vicedirección do centro educativo, os
alumnos realizarán esta actividade, sempre que a disponibilidade de horario e orzamento do
centro, así o permitan:

EMPRENDER, UN DEPORTE DE RISCO
Dirixido aos dous cursos de 1º e 2º de CM VÍDEO DISC-JOCKEY E SON.
Todo os ciclos contan con un módulo de Empresa Iniciativa Emprendedora, que intenta
familiariazar e formar aos alumnos na difícil tarefa de emprender.
Unha parte importante dos alumnos de CM ao rematar os respectivos títulos, non se seguen
formándose e entran no mercado laboral, ben como traballadores por conta alléa ou
emprendendo; por isto é importante contar cunha persoa dunha organización relacionada con
emprendemento ou un/unha emprendedor/a, para que lles transmita a súa experiencia e os
asesore nas dúbidas que lles poidan xurdir.
Para realizar na 2ª avaliación, en función de cando poida asistir o relator/a. Tempo estimado
para o relatorio: 2 horas.
MATERIA: FOL (Formación e orientación laboral)
En colaboración co resto de docentes do Ciclo e da Vicedirección do centro educativo, os
alumnos realizarán algunha das seguintes, sempre que a disponibilidade de horario e
orzamento do centro, así o permitan:

PRIMEIROS AUXILIOS
Dirixido aos dous cursos de 1º e 2º de CM VÍDEO DISC-JOCKEY E SON (Ordinario e
Modular).
Dentro do módulo de FOL hai unha unidade didáctica de primeiros auxilios, sería interesante
contar cunha persoa especialista, persoal sanitario, cruz vermella, protección civil... que viñese
con material e impartise unha clase práctica ao alumnado.
Para realizar na 1ª avaliación.
Tempo estimado para realizalo: 1 sesión de clase ou máximo 2, dependendo do tempo que
crea oportuno o especialista.
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OS SINDICATOS E A REPRESENTACIÓN DOS TRABALLADORES
Dirixido aos dous cursos de CM VÍDEO DIS-JOCKEY E SON
A representación dos traballadores e as súas funcións tamén é un parte do temario do módulo
de FOL, a actividade que se propón é que una persoa dunha organización sindical veña ao
centro de ensino a transmitirlle ao alumnado a súas vivencias como membro dunha
organización sindical e a situación actual dos sindicatos.
Para realizar na 2ª avaliación.
Tempo estimado para o relatorio: 1 ou 2 sesións de clase.

CONFLITOS COLECTIVOS
Dirixido aos dous cursos de CM VÍDEO DISC-JOCKEY E SON
Tanto concepto, causas, mediación e resolución de conflitos son obxecto de estudo tamén no
módulo de FOL, pero para o alumnado é interesante que unha persoa allea ao ensino e
inmersa no mundo da empresa, se é posible con responsabilidades dentro dun comité
de empresa, lles transmita situacións vividas en conflitos colectivos reais.
Para realizar na 3ª avaliación.
Tempo estimado para o relatorio: 1 sesión de clase.
MATERIA: PSVDJ (Preparación de sesión de vídeo DJ)
Como complemento da formación académica e regulamentada organízanse no propio centro
actividades culturais, como poden ser ciclos de conferencias de profesionais do medio
audiovisual.
-Charlas e encontros con profesionais do sector, en colaboración co departamento de DACE do
centro.
-Asistencia a feiras profesionais do sector audiovisual, congresos e xornadas sectoriais.
MATERIA: TEDI (Toma e edición dixital de imaxe)
As actividades extraescolares plantexadas para este módulo consistirán en conferencias,
visitas,..., a empresas do sector e a organismos relacionados, que lles permitan complementar
a formación recibida nos distintos módulos no propio centro educativo.
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LINGUA CASTELÁ
- Visita guiada a unha biblioteca (para 1º e 2º de ESO).
- Visita ao museo Verbum de Vigo (para todos os cursos de ESO).
- Asistencia a unha representación teatral (para todos os cursos de ESO)
- Ponencia ou taller impartido por unha axencia de publicidade (para 3º e 4º de ESO)
Para os cursos de bacharelato propóñense as seguintes actividades complementarias e/ou
extraescolares:
- Asistencia á representación teatral dalgunha obra relacionada co currículo.

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL E AUDIOVISUAL
Propostas posibles de actividades complementarias:
- Visitas a museos e institucións culturais.
- Participación en concursos plásticos a escala local ou nacional
- Exposicións de alumnos no centro ou fóra del.
- Organización, no marco da Semana Cultural ou outras datas sinaladas, de concursos de
pintura ou calquera outra expresión plástica, incluídas as propias da tradición cultural española.
- Cine escolar.
- Participacións en obradoiros de estampación e gravado.
MÚSICA
O departamento de Música organizará algunha das actividades seguintes:
1. Sempre que na localidade, organizadas polo concello de Noia ou outra entidade, haxa
actividades relacionadas coa música que sexan de interese asistiremos con alumnado do nivel
que se considere máis oportuno: Semana Musical, Mostra de Curtas, Vila de Noia, etc…
2. Asistencia ós concertos organizado polo Concello de Santiago no Auditorio de Galicia
3. Asistencia ao Encontro de alumnado de Música de Secundaria e Bacharelato de Galicia, que
se celebra no mes de abril (ainda por determinar o lugar).
4. Asistencia a algunha actividade organizada en colaboración co ciclo de Video DJ do centro
5. Para 4º de ESO , asistencia ao cine para ver alguna película de contenido musical, ou algún
musical que se achegue ata a nosa comunidade, ou algún outro tipo de espectáculo musical de
interese.
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6. Participación nas actividades lúdicas que teñan lugar no noso centro e que poidan ofrecer
algunha actuación do alumnado de música: conmemoracións, graduación de segundo de Bach
etc…
7. Participación no Musiqueando 2020, que terá lugar o 27 de abril, ofrecendo distintos
concertos por parte do alumnado en distintos lugares do concello.
FRANCÉS
1-Continuar co grupo ou coro de musica francesa con alumnos de diferentes cursos. O
obxectivo e coñecer cancións e cantantes populares franceses. En principio contamos con
alumnos de 4º de ESO.
2-Participar no festival de Nadal cos grupos que estivesen a ter un correcto ritmo de traballo.
3- Facer polo menos unha saída ao cine ou teatro coa finalidade de coñecer autores
francófonos relevantes e traballar a comprension oral. Temos previsto:
- para o alumnado de 1º,2º e 3º de ESO: Representación teatral “QUASIMODO” 70%Francés o
dia 27 de xaneiro ás 11 h no colexio A Salle en Santiago de Compostela.
- para o alumnado de 4º da ESO, 1º e 2º de Bacharelato: Representación teatral
“QUASIMODO” 100%Francés o dia 27 de xaneiro as 12:30 h no colexio A Salle en Santiago de
Compostela.
4-Seguir co ciclo de cine francés. Os alumnos que o desexen poderán coller películas en lingua
francesa na biblioteca para velas na súa casa. Esta actividade permite un achegamento a
cultura francesa: Bienvenue au Nord/ La Boum / Les Intouchables / Asterix / etc…
5-Concurso gastronómico dirixido a todos os alumnos de francés: preparación de receitas
típicas francesas/francófonas. Faremos unha degustacion a final de curso para despedirnos.
6-Xantar nunha crepería francesa de Santiago de Compostela cos alumnos de 4º ESO e
Bacharelato.
7-Concurso de felicitacions de Nadal con frases en francés.
8-Actividade de contaconto para reforzar a comunicacion oral. O profesor camerunés Samuel
Mountoumnjou vendrá ao instituto entre o 21 e 30 de outubro. En principio esta actividade será
destinada ao alumnado de 3º,4º de ESO e 1º e 2º de Bacharelato. Invitaremos aos alumnos do
outro Instituto de Noia (IES Campo de San Alberto) para disfrutar con eles desta actividade.
9-No terceiro trimestre, Jeremy, antiguo auxiliar de conversa, orixinario da Bretaña, realizará
una unidade didáctica de 50 minutos centrada nunha especialidade da sua rexión: A Crepe. Na
sua furgoneta, ensinaralles a receta da crepe, o modo de elaboración e establecerá un xogo de
compra e venta.
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10- O departamento de francés propón ao alumnado de 1º de Bacharelato realizar unha viaxe
didáctica e cultural á Bretaña francesa para por en práctica os coñecementos de lingua
francesa

adquiridos

na

aula

e

coñecer

un

pouco

máis

da

cultura

francesa.

Organizarase xunto co alumnado de francés do ies de Campo de San Alberto
Data: 23 a 28 de abril.
11-O alumnado de 1º de ESO participará no Proxecto e-Twinning titulado Echange Scolaire
virtuel France Espagne Niveau A1 en colaboración co College Albert Samain.
Estas actividades poden sufrir variacions ou ser suspendidas en caso de pouca participacion do
alumnado ou de baixo rendemento no tratamento dos contidos.
GREGO
O Departamento de Grego e Cultura Clásica tratará de abordar este ano a representación da
obra „Festa, festa, festa’ de Lucía Miranda. Trátase dunha obra representativa do teatro
contemporáneo, na súa modalidade verbatim. Neste caso analízase polo miúdo a vida nun
centro de secundaria.
Preténdese, logo, como en anos anteriores, manter un taller de teatro estábel que funciona ás
tardes do venres de 16 a 18 horas e que persegue o obxectivo de representar unha función
coincidente coa celebración no noso Centro da Semana Cultural. Este ano integrarase no
grupo alumnado de 1º e 2º de Bacharelato, ao que se irá incorporando, nas datas próximas á
representación, profesorado e alumnado que axude en labores de escenografía e vestiario.
INGLÉS
Xogos, proxectos, dramatizacións, "role plays", etc. serán actividades importantes na clase polo
seu carácter motivador e porque fan que os alumnos se acheguen os temas que realmente lles
interesan.
O obxectivo final e fundamental é conseguir que os alumnos sexan conscientes de que o inglés
é unha ferramenta fundamental no mundo actual para comunicarse e contactar con persoas
doutros países e culturas.
No que respecta ás actividades extraescolares, o departamento organizará no presente curso a
seguinte:
- viaxe de estudos a Londres para o alumnado da sección bilingüe de 1º curso de bacharelato,
que se levará a cabo en torno á Semana Santa.
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MATEMÁTICAS
O Departamento procurará, na medida do posible, a colaboración e organización de actividades
de forma conxunta con outros departamentos do Centro.
Dentro da autonomía que a cada profesor lle outorga a Programación de Aula, propóñense as
seguintes actividades específicas vinculadas á área de Matemáticas (condicionadas ao
compromiso do propio alumnado e suxeitas á pertinente autorización por parte dos órganos de
goberno competentes):
▪ Animar e axudar ao alumnado na elaboración de traballos para a revista do instituto
(biografías de matemáticos e matemáticas, análise estatístico de datos de interese para a
comunidade educativa, concursos, curiosidades matemáticas..)
▪ Participar na organización Xincana Multidisciplinar para ESO, dentro das actividades da
Semana Cultural.
▪ Implicar alg n grupo de ESO na Olimpíada Matemática para 2º de ESO, organizada pola
Asociación AGAPEMA.
▪ Ídem no Rally Matemático sen Fronteiras (3º e 4º de ESO)
▪ Promover a participación do alumnado do Bacharelato na Olimpíada Matemática.
▪ Realizar algunha saída didáctica do centro (probablemente a Santiago no caso de que se
realice algunha convocatoria específica de carácter científico ou algún concurso de divulgación
matemática).
▪ Colaborar co Programa de Froita Fresca na escola, coordinado polo departamento de galego.
Outras actividades complementarias e extraescolares están relacionadas especificamente coa
integración das TICs e co fomento da lectura, polo que veñen recollidas nos correspondentes
anexos, respectivamente.
ORIENTACIÓN
Charlas Plan Director
Data aproximada: no 2ºTrimestre do curso.
Obxectivos: Facilitar información ao alumnado sobre os perigos na rede, o acoso escolar ou o
consumo de drogas.
Destinatarios: alumnado da ESO, en función dos intereses e necesidades.
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Charlas orientación vocacional
Data aproximada: no 2ºTrimestre do curso.
Obxectivos: Facilitar información ao alumnado sobre os diferentes cursos.
Destinatarios: todo o alumnado.
Charla “Prevención Lesións Medulares”- AESLEME
Data aproximada: no 2ºTrimestre do curso.
Obxectivos: Facilitar información ao alumnado sobre as lesións medulares debidas a riscos
coma drogas, alcohol, etc.
Destinatarios: en función dos intereses e necesidades.
Obradoiro “Educación afectiva”- Quérote+
Data aproximada: no 2º/3º Trimestre do curso.
Obxectivos: sensibilizar ao alumnado nesta temática.
Destinatarios: alumnado de 3º ESO.
Obradoiro “Prevención da Violencia de Xénero” - CIM
Data aproximada: Outubro.
Obxectivos: sensibilizar ao alumnado sobre esta temática.
Destinatarios: alumnado de 2º a 4º da ESO.
Obradoiro para “Prevención do consumo de drogas: DI K NON”
Data aproximada: marzo 2020.
Obxectivos: sensibilizar ao alumnado nesta temática.
Destinatarios: ESO, bacharelato e ciclo formativo.

Participación na celebración de diferentes conmemoracións:
Día internacional contra a violencia de xénero.
Día mundial da Sida.
Día da Paz.
Día internacional da Muller traballadora. Etc.
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Actividades coordinación co centro adscrito:
o Visita alumnos de 6º de Primaria. “Xornada de portas abertas” (Maio/Xuño)
o Reunión de pais dos alumnos de 6º de Primaria (Maio/Xuño)
o Reunión de profesores-titores, profesores de apoio e orientador coa orientadora e xefe de
estudos (finais de curso)
NOTA: esta proposta ten carácter provisional, e está a cambios provocados pola aparición
doutras ofertas de actividades, necesidades que xurdan no desenvolvemento do curso, ou
novas variables non contempladas.
CIENCIAS
As actividades de longo duración do Departamento de Ciencias Naturais e aquelas vinculadas
á sostibilidade de EduCO2cean-Erasmus+ son:

De longa duración:
_Semana de vivencia noutra comunidade autónoma de dominio climático diferenciado:
Cantabria. 5 estudantes que presentarán a investigación de Testal. Irán acompañados doutros
tantos de: Outes (lamprea e cambio climático), Boiro (mexilón e cambio climático), Santiago
(Contaminación urbana do Sar), Rois (a vexetación do río Rois e cambio climático). En total 25
estudantes repartidos entre os 5 centros públicos. Un docente do Departamento.
Datas: 19 a 22 marzo.
_ Ciencia do Cambio Climático entre os equipos mixtos de investigación Galicia - Portugal no
Día das Letras. Participarán os IES con Climántica próximos ao centro. Saída na tarde do 14
de maio para durmir en Lisboa esa noite e estar o venres 15 pola mañá no IE Giner de los
Ríos, e regreso o 17 de maio pola noite. Un ou dous docentes segundo ratio e características
do alumnado que viaxe.
De curta duración:

_Saída co alumnado de Climántica de 1ºESO ao ecosistema dunar e lagoa de Monte Louro.
_Xornada micolóxica (alumnos de Climántica e alumnos voluntarios de 4º de ESO para a
presentacion de exemplares). Día de campo venres 25 de outubro e laboratorio pola tarde,
presentación de exemplares con fotos e láminas.
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_Participación na Olimpíada de Xeoloxía co alumnado de 1ºBacharelato no mes de febreiro.
_Investigación en Testal co IE Giner de los Ríos de Lisboa (materia de Climántica e Ciencia
Escolar). Mellor marea de marzo.
_Comparación da Devesa de Nimo na primavera - verán e no outono -inverno.
_Encontro de centros en datas sinaladas: venres polo clima anual, Día Mundial do Medio
Ambiente ou Día Mundial do Planeta. Ciencia Escolar do Contrato programa + Materia
Climántica. Encontros de centros para presentar proxectos e recibir formación de científicos e
nivel internacional nos ámbitos de investigación escolar e presentación de produtos de
elaboración mediante traballo colaborativo.
_Preparación de monitores de prácticas entre o alumnado de 1ºESO, para prácticas de
laboratorio relacionadas coa contaminación e o cambio climático.
_Saída no mes de xuño co alumnado de 1ºESO ao Parque Nacional das Illas Cíes.

LINGUA GALEGA
O departamento de Lingua e Literatura galegas organiza distintas actividades complementarias
e extraescolares destinadas a facilitar a adquisición das competencias clave e os estándares
de aprendizaxe por parte do alumnado. A literatura, o Plan lector, a situación sociolingüística de
Galicia, o autor homenaxeado nas Letras Galegas...son temas que vertebran actividades
complementarias e extraescolares de moito interese e que se van organizando ao longo do
curso, nalgunhas ocasións polo propio Departamento de Lingua, noutras polo IES Virxe do Mar
e en ocasións por institucións diversas que nos convidan e ofrecen a posibilidade de participar
destes itinerarios que a día de hoxe non están deseñados nin son coñecidos, polo que non
podemos concretar neste documento.
Está planificado un encontro coa escritora Antía Yáñez na segunda avaliación para
intercambiar pareceres sobre o libro de lectura obrigatora. Financia a actividade a editorial
Galaxia.
Algunhas actividades complementarias previstas, e que se levan organizando nos últimos
cursos con moi bo resultado, son:
- Participación no concurso de relatos Novos Talentos, de Coca Cola.
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- Conferencia dun especialista do Colexio de Enxeñeiros Informáticos de Galicia, sobre a
navegación segura por Internet, dentro do programa da Consellería de Educación e Cultura,
“Navega con rumbo”
- Encontro con algunha das escritoras ou escritores das obras incluídas no plan lector. Está
confirmada para a segunda avaliación Antía Yáñez.
- Reparto de froita fresca nos períodos comprendidos entre o 3 e o 14 de febreiro e entre o 4 e
15 de maio, en colaboración co Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA). Trátase de
incentivar o consumo de froita integrada nunha dieta saudable. Na aula tamén se traballa este
tema a través de exposicións de traballos creados polo alumnado, inseridos na webquest
“Alimentación saudable” , dentro da wiki Larapetecible, creada e administrada pola xefa do
Departamento para aloxar un proxecto inter e multidisciplinar sobre alimentación saudable e
responsable..
Para a materia de Literatura Galega do Século XX e actual, o feito de tratarse dun grupo
reducido de alumnos e alumnas que comparten hora con outros compañeiros de aula que
asisten a outras optativas dificulta a programación específica de actividades complementarias,
que en ningún momento poderían exceder a duración dunha sesión. Así e todo, procurarase
que o alumnado participe en todas as actividades de carácter literario do propio centro
(certames, premios, charlas con escritores, obras de teatro) e de ser posible acudir mesmo a
algunha actividade en horario non lectivo, nomeadamente algunha representación teatral ou
proxección cinematográfica. Por último trataremos de convidar algún autor ou autora para
realizar unha charla-coloquio, entrevista ou obradoiro, segundo as lecturas e os traballos
realizados polo alumnado.
EQUIPO de DINAMIZACIÓN DE LINGUA GALEGA


Celebración de Magosto con xogos tradicionais, en colaboración co Departamento de
Educación Física e Vicedirección.



Celebración do Samaín, nos recreos “Pasámolo de Medo” na Biblioteca, xunto co Club
de Lectura, lendo contos de terror, ou visionando anacos de películas de medo.
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Contacontos de medo para a noite de Samaín, sesión nocturna na biblioteca María
Mariño cunha selección de textos de Lecturas de Cine e charla sobre os “Clásicos de
Terror” Participación do alumnado que integra o Club de lectura “Tol@s pola lectura”



Celebración do Entroido cun Concurso de disfraces e degustación de sobremesas
tradicionais da época, en colaboración co Vicedirección. Este ano será o venres 21 de
febreiro.



Obradoiros cociña, costura, e outros labores domésticos, con paneis explicativos e
léxico en galego, a desenvolver na Semana Cultural. Solicitaremos a colaboración das
familias, promovendo a igualdade entre sexos e rachando cos estereotipos de xénero.



Expoñer as receitas, como textos instrutivos co léxico axeitado, dos pratos que o
alumnado de bacharelato elabora e vende para axudar a sufragar gastos da viaxe a
Londres.



Día do Amor -14 de febreiro-. Realizarase un Concurso e o día 14 de febreiro, entrega
de premios na biblioteca. O concurso, para todo o alumnado, consistirá en redactar un
microrrelato de amor ou mensaxes de amor.



Homenaxe a Rosalía de Castro pola data do seu nacemento, 24 de febreiro.
Prepararemos unha exposición na Biblioteca e realizaremos no recreo unha lectura dos
seus poemas.



Día da Muller Traballadora -8 marzo- ímolo celebrar cunha exposición de fotografías de
mulleres que destacaron en distintos eidos, en colaboración cos Departamentos
Didácticos.



Celebrar o Día da Poesía ,o venres 20 de marzo, cun recital onde se escoiten as voces
de poetas significativos nas linguas do alumnado que provén doutras comunidades e
países, traducidas ao galego.



Ruta de senderismo ou Etapa do Camiño de Santiago, en colaboración co
Departamento de Educación Física, coa que ademáis de empregar a lingua galega
pretendemos valorizar o noso patrimonio histórico e cultural, valorizando unha das
Rutas do Camiño de Santiago, a que pasa por Noia.
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Exposición por distintos espazos do centro e lectura da obra de Ricardo Carvalho
Calero, autor homenaxeado no Día das Letras Galegas 2020.



Organización do Certame de Relato de Aventuras “Antón Avilés de Taramancos” en
colaboración ca Revista „Casa de Gramática‟ que o organiza e co Concello de Noia que
o convoca e a colaboración da Consellaría de Educación. Carteis, dípticos, anuncios,
promoción e a procura do xurado son algúns dos labores que desenvolverá o EDLG
como nos anos anteriores. Este certame en galego, ao que concorren orixinais de
dentro e fóra de Galiza, está dotado con 3000 euros, unha escultura única, feita para a
ocasión, do artista noiés Alfonso Costa e a publicación da obra por parte da Editorial
Toxosoutos.



Edición e Publicación da V revista do IES Virxe do Mar, Xornal do mar. Esta revista
inclúe os ensaios e traballos de investigación do alumnado, coordinados por
profesorado especialista, no ámbito das linguas, ciencias sociais, naturais e a tecnoloxía
e relatará as experiencias nos distintos proxectos a desenvolver neste curso 2019-2020.
Participarán todos os departamentos e a súa edición será tamén dixital, si é posible.



Mantemento do taboleiro que ten expresamente asignado o EDLG para a exposición
de material diverso, convocatorias e novas que garden relación coa normalización e a
dinamización lingüísticas.



Cine en galego durante a Semana Cultural, a ser posible nunha sala de Santiago.



Obradoiro de dobraxe en galego de videos científicos e/ou literarios, no que colabora
o alumnado de Ciclo de Vídeo, DJ e Son co fin de potenciar a creatividade, de vencer
prexuízos acerca do galego nas novas tecnoloxías e na ciencia.



Intercambio no 2º trimestre co IES de Arzúa. Posta en común de actividades cando o
alumnado noso visite Arzúa e cando recibamos ao alumnado de Arzúa, e tamén



Celebración do Día das Letras Galegas en maio: conferencia de autor invitado e
recitais poéticos do alumnado. Organización de charlas con personaxes públicos de
relevancia que empreguen o galego para promover o uso social da lingua: escritores,
deportistas, m sicos e cineastas…
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Visita á catedral de Santiago, en colaboración co Dpto. de Historia, para 2ºEso e Arte.



Visita ao mosteiro de Armenteira en colaboración co Departamento de Educación
Física e de Ciencias Sociais. Esta actividade realizarase durante a Semana Cultural co
alumnado de 2º ESO.



Ruta guiada “Coñece a túa vila” onde faremos fincapé nos lugares de especial
interese da vila de Noia, para que o noso alumnado saiba valorar o seu patrimonio.

FÍSICA E QUÍMICA
As posibles actividades complementarias a realizar polo Departamento son:
_Traballos de historia da ciencia: aspectos históricos da Física e da Química.
_Traballos que permitan coñece-las aplicacións tecnolóxicas da ciencia e a súa repercusión
social.
Como actividades extraescolares, podería levarse a cabo a visita a algunha empresa, industria
química, museo da ciencia, observatorio, etc, así como colaborar con fundacións ou grupos de
traballo. En calquera caso veríanse estas posibilidades no seu momento.
FILOSOFÍA
Son varias as actividades complementarias que se poden realizar durante o curso e que están
estreitamente relacionadas cos contidos propios da área de Valores Éticos. Para a súa
realización, tentarase contactar con algún representante dunha ONG, traballadores de distintas
institucións de carácter político, etc. Realizaranse algunhas saídas durante a sesión lectiva
para realizar traballos de campo (enquisas, gravacións, recollida de datos..).
As actividades están pendentes da coordinación cos responsables doutras materias, xa que ao
ser unha materia optativa é moi difícil organizalas sen repercusións negativas no
funcionamento diario do centro. Por iso tense solicitado á dirección que se comunique ao
departamento coa antelación suficiente, a organización de actividades que poidan coordinarse
coas citadas anteriormente para poder levalas a cabo con grupos completos do mesmo nivel.
Son varias as actividades complementarias que se poden realizar durante o curso e que están
estreitamente relacionadas cos contidos propios da materia Igualdade de Xénero. Para a súa
realización, tentarase contactar con:
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Algún/ha representante dun colectivo de mulleres feministas para que conte ao alumnado a súa
experiencia persoal e as actividades e obxectivos que leva a cabo a súa organización.
Traballadores/as de distintas institucións de carácter político (Concello, Deputación, etc.), para
que o alumnado reciba información de primeira man sobre o funcionamento das mesmas en
concreto en relación coa problemática de xénero.
Realizaranse algunhas saídas durante a sesión lectiva para realizar traballos de campo
(enquisas, gravacións, recollida de datos..).

A sección bilingüe de filosofía organizará unha viaxe a Londres.
EDUCACIÓN FÍSICA
Competicións deportivas nos recreos: O alumnado de 4º da ESO será o encargado de
organizar estas competicións, xa que o currículo oficial demanda deste alumnado habilidades
organizativas, e creemos que esta é unha oportunidade excelente para acadar ese obxectivo.
Ofertarán un mínimo de catro competicións diferentes (fútbol, baloncesto, tenis de mesa e brilé)
podendo ofertar máis se así o consideran oportuno, e divididos en grupos, coordinarán o
funcionamento de cada unha delas, fomentando a participación, creando quendas de
competición, anotando resultados, facendo clasificacións... Este traballo farase cada trimestre e
poderá contribuír na súa avaliación ata nun 20% da nota do trimestre.
Surf e remo en 1º e 2º cursos da ESO: Tendo en conta coas posibilidades que oferta o
entorno próximo faremos dúas saídas con clubs de remo e surf da zona, para que o alumnado
poida coñecer a oferta deportiva, ampla e variada que lle ofrece o contorno de Noia. Tamén,
coa colaboración na organización de 1º de bacharelato, faremos unha saída de sendeirismo
por un entorno próximo. Dende o departamento daremos información imprescindible como tipo
de calzado, vestiario, transporte de mochila, hidratación... Esta saída será no terceiro trimestre.
Rafting: Para 3º ESO organizaremos unha saída relacionada cos deportes de aventura no
medio natural, concretamente Rafting. As datas serán pola primavera, pois necesitamos unhas
condicións meteorolóxicas boas. Como alternativa ao rafting, cabe a posibilidade de que o
alumnado de 3º ESO pase entre 2 e 3 días nun albergue nun entorno natural desenvolvendo un
paquete de actividades multiaventura.
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Excursión á neve: Para 4º curso da ESO, aínda que a participación pode estar aberta a
alumnado de 1ºBAC de quedar prazas sen cubrir, xa que abaratarían o custe da saída. No
caso de que o número de alumnos/as que queiran ir exceda as prazas ofertadas, teranse en
conta como criterio de selección aspectos como non ter participado na actividade en anos
anteriores, ou ter enfermado ou lesionarse durante a mesma. De todos xeitos, o departamento
de Educación Física, xunto co resto de profesorado que participa na organización da actividade
e especialmente a vicedirección, atenderán os casos especiais que podan xurdir e tomarán as
decisións que consideren. Esta excursión ten lugar no 2º trimestre, normalmente na semana
anterior a Semana Santa.
Actividade no medio natural 1º BACH: Como culminación do traballo de deseño,
organización e preparación dunha saída didáctica que teñen que elaborar por grupos o
alumnado de Bacharelato. Elixirase de entre todas as propostas aquela que máis atracción
xenere e levarase a cabo. Mes de maio.
Programa XOGADE – Orientación: Participación nas competicións do programa XOGADE na
modalidade de Orientación. Dirixida o alumnado de 1º e 2º da ESO, como continuación da
proposta iniciada o pasado ano. Como mínimo, asistiremos á fase local/comarcal. Datas por
decidir.
RELIXIÓN

As actividades complementarias e extraescolares do Departamento de Relixión
Católica previstas para o presente curso 2019-20 para cada nivel educativo son:
1) Saída a Santiago, Pontevedra e Vigo
-Nivel de alumnado: 1º, 2º e 4º da ESO
-Data: 19 de decembro
-Relación coa programación
-A gran festa cristiá.-A vida dos cristiáns.-Un único Deus.-O autocoñecemento: perfil físico,
persoal, social e cristián.-Aprender a convivir: o amor e a amizade.-Claves do plan de Deus
sobre o ser humano.-A familia. A Igrexa doméstica.-A Peregrinación.-O Perdón.
2) Outras actividades
Día do Bocata: para todo o alumnado do centro (Fora do horario escolar)
Visitas os templos e a ordes relixiosas da vila (en horario de clase de relixión).
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XEOGRAFÍA E HISTORIA
● Asistencia a exposicións e conferencias así como aqueles actos culturais que xurdan ao
longo do desenvolvemento do curso tanto no propio centro como na vila ou nas proximidades
(Santiago, Coruña, Pontevedra...)
● Participación nas actividades organizadas durante a Semana Cultural a celebrar como todos
os anos no mes de abril. Os temas tratados e os grupos a quen van destinados determinarase
ao longo do curso.
● Percorridos pola propia vila de Noia Visita a Sta María, museo das laudas gremiais, San
Martiño, San Francisco, casco histórico, muíños da Pedrachán, a ponte de Traba... coa
finalidade de apreciar e estudar a estrutura urbana (plano, rúas, monumentos, articulación do
espazo...) e o contorno físico xeográfico da vila (relevo, altitude, ubicación)
● Itinerarios xeográfico-histórico polo entorno próximo nos que se poderá coñecer as pegadas
do pasado no entorno (visita ao castro de Neixón en Boiro, visita á Compostela Medieval e
visita ao Mosteiro de Poio).
● Posible saída de dous-tres días (en fin de semana) a Madrid con alumnado de Historia da
Arte de 2º Bacharelato.

TECNOLOXÍA
Programación de 2º ESO
 Participación na competición de robótica First Lego League, que se celebrará en Ferrol no
mes de febreiro.
Tecnoloxía de 3º ESO
 Participación na competición de robótica First Lego League, a celebrar en Ferrol.
 Visita á central hidroeléctrica do río Tambre, situada nas proximidades da localidade de Noia.
Realizaríase no 2º ou 3º trimestre, durante a mañá, e en colaboración cos departamentos de
Ciencias, Historia e Educación Física.
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Tecnoloxía de 4º ESO e Tecnoloxía Industrial I de 1º BACH
 Participación no concurso de robótica First Lego League, a celebrar en Ferrol.
 Visita á central térmica de As Pontes, en colaboración co Departamento de Economia e a
realizar no segundo trimestre. Nesta actividade tamén participarán alumnos e alumnas de
Tecnoloxía Industrial I de 1º de Bacharelato e Tecnoloxías da Información e das
Comunicacións de 4º ESO e de 1º BACH .
Tecnoloxía Industrial II de 2º de Bacharelato
 Visita á planta de Inditex en Arteixo, a realizar a principios do mes de maio.
Imaxe e Son de 2º BACH
 Produción de curtametraxes de ficción ou documentais
 Realización de exposicións fotográficas, etc.

ECONOMÍA
 Visita a Visita á

central térmica de As Pontes, a realizar no segundo trimestre. Nesta

actividade tamén participarán alumnos e alumnas de Tecnoloxía Industrial I de 1º de
Bacharelato e Tecnoloxías da Información e das Comunicacións de 4º ESO e de 1º BACH

6.1.2 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Como en anos anteriores durante o primeiro trimestre, a pesares do intenso traballo de
organización e posta en funcionamento, están programadas diversas actividades.
As habituais como o MAGOSTO, Mostra de Curtas ou a Celebración do Día da Música, en
datas que están por establecer, en función das necesidades e dispoñibilidade do centro. Como
en todos os trimestres, resérvanse para o último día de curso a celebración de actividades
lúdicas e deportivas como remate de fase. O número de horas que se dedicarán a estas
actividades de final de trimestre están determinadas pola Comisión de Actividades
Extraescolares de centro que toma a súa decisión en relación ao desenvolvemento de dito
trimestre.
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Durante o segundo trimestre organizarase a XXVI SEMANA CULTURAL. Vinte e seis anos nos
que se levan canalizando esforzos e entusiamos: deportes, conferencias, teatro, música,
gastronomía, exposición, certames de pintura, certames de fotografía.... son as actividades
habituais que se programan nesta semana. As datas escollidas para celebrar a Semana
Cultural son do 17 ao 24 de abril.
O ENTROIDO tamén terá un espazo no noso centro. Habitualmente resérvanse as dúas ou tres
últimas horas do venres, este ano o 1 de marzo de 2019, para a participación da comunidade
educativa no festival e concuso de disfraces.
No terceiro trimestre, tradicionalmente no noso centro temos establecidas varias actividades en
relación á SEMANA DAS LETRAS GALEGAS, como por exemplo o Certame Literario „Alberto
Romasanta‟ coa colaboración co Departamento de Dinamización do noso centro e do IES
Campo de S. Alberto, como tamén actividades arredor do autor homenaxeado.
Tamén se prevee a finais de maio a realización, xa unha tradición, da despedida do alumnado
de 2º de Bacharelato nunha pequena ceremonia na que se reúne alumnado, familias e centro.
Durante este curso tamén se potenciarán as actividades deportivas e lúdicas a realizar durante
os recreos, intentando promocionar a participación das alumnas. Son os chamados RECREOS
ACTIVOS. Coa colaboración desinteresada do profesorado potenciarase a celebración de
torneos de baloncesto, fútbol-sala, tenis, tenis de mesa, xadrez e damas. Estas son as
actividades deportivas máis demandadas polo alumnado.
Foméntase neles, especialmente, a integración tanto de alumnos como de alumnas
independentemente da actividade deportiva que se realice.
Paralelamente e dado o éxito do curso pasado, durante estes recreos, tamén se propondrán
actividades de tipo artístico-manual como pintura rápida, recortables ou similares, promovidas
desde departamentos de Educación Plástica.
Na última semana de xuño programaranse actividades de tipo deportivo, como os remates de
torneos que se desenvolveron ao longo do curso nos RECREOS ACTIVOS.
As saídas extraescolares son propostas polos Departamentos en función das programacións.
Dende a vicedirección téntase, como en anos anteriores, que estas saídas estean repartidas
de forma equilibrada ao longo do ano e que distorsionen, na menor medida, o
desenvolvemento habitual das clases.
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Ao longo do curso tamén se van desenvolvendo os programas de dous Clubs de Lectura: Un
Club de Lectura de alumnos, coordinado polo Departamento de Lingua Española e un Club de
Lectura de adultos coordinado desde a nosa Biblioteca „María Mariño‟.
Así mesmo, fomentarase a celebración das conmemoracións establecidas no calendario
escolar da Xunta de Galicia, como:
24 de outubro: Día das Bibliotecas.
25 de novembro de 2018: Día contra a Violencia de Xénero.
10 de decembro de 2018: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
30 de xaneiro de 2018: Día da Paz.
8 de marzo de 2018: Día Internacional da Muller Traballadora.
15 de marzo de 2018: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.
Entre o 17 e o 21 de abril de 2018: Día do libro.
7 de abril de 2018: Día Mundial da Saúde.
9 de maio de 2018: Día de Europa.
Do 9 ao 17 de maio de 2018: Semana das Letras Galegas.
5 de xuño de 2018: Día Mundial do Ambiente.
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6.2 ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E HORARIO DE BIBLIOTECA
Permanecerá aberta, segundo as posibilidades organizativas do centro, con profesor específico
ou, nalgún caso apoiando as gardas de aula, no horario que será exposto no taboleiro que
abarca desde as 9:35 ata as 13:35 h, incluíndo os recreos. Non hai profesorado para cubrir
todo o horario lectivo.

Prográmase un plan de animación á lectura tentando que o alumnado, sobre todo o dos grupos
da ESO, visite cando menos unha hora ao mes a biblioteca. Nela desenvólvense os Cafés de
Linguas, os clubs de lectura, animación á lectura, encontros con escritores/as…

6.3 PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DO PROFESORADO
Durante este curso desenvolveranse douas Plans de formación de Profesorado, un deles para
o equipo da biblioteca e o outro para o profesorado do ciclo medio de Vídeo DJ
O primeiro denomínase “A nosa biblioteca no IES Virxe do Mar” e pretende conseguir que os
participantes melloren as súas competencias para xestionar os fondos, reorgarnizar os espazos
e dinamizar as actividades propias da biblioteca, decidir criterios de actuación para xestionar os
fondos e reorgarnizar os espazos, elaborar materiais para a formación de usuarios e propoñer
actividades de animación á lectura.
Debemos propiciar espazos e tempos de traballo para o profesorado participante no plan,
proporcionar os recusos necesarios para o seu desenvolvemento.
Serán organizadas sesións de traballo conxuntas dos integrantes do seminario e outras
planificadas como traballo individual e en pequenos grupos.
Realizaranse enquisas en liña para detectar necesidades e comprobar a aceptación dos
cambios propostos.
Serán definidos protocolos para a xestión da biblioteca e a formación de usuarios, así como
para a organización dos espazos, criterios de compra e catalogación de fondos, definición dos
usos prioritarios...
Se elaborarán materiais con propostas para a formación de usuarios e recopiladas actividades
de dinamización e animación á lectura.
O segundo Plan de Formación é para complementar aspectos técnicos, actualización de
contidos e programas informáticos propios da especialidade de Imaxe e Son. Terán horas de
docencia que se desenvolverán os sábados no centro.
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6.4 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO: PROGRAMA, ALUMNADO, FASES E
CALENDARIO

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO
A Formación en Centros de Traballo está considerado un módulo máis dentro dos ciclos
de Formación Profesional, cunha asignación total de 410 horas para o ciclo de Vídeo DJ e Son
que se realizan ao longo do terceiro trimestre para os alumnos de segundo curso. Non
obstante, durante o primeiro trimestre tamén se realiza a FCT para aqueles alumnos que non
superasen a tempo o resto dos módulos durante o curso anterior. Este ano temos un alumno
nesa situación, que tendo recuperado todas as materias pendentes no mes de xuño, obtivo o
dereito a rematar a s a formación práctica durante o denominado “período de outubro” Neste
caso, o alumno está realizando a FCT en Emanarte, empresa de xestión de eventos culturais e
audiovisuais rexistrada coma Esperanza Mara Filgueira Rama no sistema de xestión. Comezou
as prácticas o 4 de outubro e remataraas o 18 de decembro.
Relación de alumnado e empresas
No que respecta aos alumnos que están nestes intres en segundo curso, aínda é
complicado especificar quen accederá ás FCT do período de maio, xa que ese listado só se
saberá unha vez realizadas as avaliacións do segundo trimestre. Se tales avaliacións son
superadas, xunto coas do primeiro trimestre e a dos módulos pendentes de primeiro curso,
será cando se derive ao alumnado ás prácticas e polo tanto incluiranse na aplicación online de
organización de FCT. Pero nunca antes desa data. En todo caso, a modo orientativo e
guiándonos polas cualificacións alcanzadas ata o de agora polos estudantes de segundo curso,
os alumnos e alumnas que nestes intres teñen máis posibilidades de acceder á FCT son:
o

Daniel Camafreita Vilas

o

María Iglesias Cuervo

o

Álvaro Piñeiro Suárez

o

Christian Recarey del Río

o

Alejandro Rodríguez Pregal

o

Manuel Rodríguez Vieites

o

Ángel Señorans Bóveda
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Aínda non se pode informar da relación de empresas ás que vai ir cada estudante,
porque nos atopamos precisamente no punto de coñecer as súas preferencias formativas e, en
base a iso, comezaremos as negociacións correspondentes coas empresas máis axeitadas.
Neste sentido, as opcións manifestadas polo alumando de segundo curso, por orde de
preferencia, son as seguintes:
o

Daniel Camafreita Vilas: edición de son, control de son en estudio, control de son
en directo.

o

María Iglesias Cuervo: edición de vídeo e dobraxe audiovisual.

o

Rubén Lamelas Pérez: cámara e edición de vídeo, cámara e edición de fotografía.

o

María José Piñeiro Balea: fotografía, edición de vídeo, cámara de vídeo ENG.

o

Álvaro Piñeiro Suárez: estudio de gravación de son, control de son en estudio,
control de son en directo, instalacións de son (Cabina Móbil – Boiro).

o

Christian Recarey del Río: eido do son (control en directo, control en estudio), eido
da imaxe (edición de fotografía e vídeo).

o

Alejandro Rodríguez Pregal: fotografía (de concertos e eventos musicais), vídeo,
son en directo (Madrid).

o

Manuel Rodríguez Vieites: eido do son (excepto estudio de gravación) (Portugal).

o

Ángel Señoráns Bóveda: edición dixital de fotografía e vídeo, técnico de visuais.

o

Jaime Vázquez Neira: edición de fotografía ou vídeo (Asturias)

Hai un alumno nos que se indica o nome da posible empresa. Isto débese a que el
mesmo xa ten contactos nela, por causas persoais ou profesionais, e ademais coincide que é
unha empresa coa que tivemos conveño en cursos anteriores, con excelentes resultados. Este
ano, ademais, hai tres alumnos que piden explorar a posibilidade de realizar as prácticas fóra
de Galicia, polo que será necesario explorar os convenios e axudas para este fin.
Fases de desenvolvemento da FCT
En canto ao calendario da FCT, demostrado o éxito no curso anterior de neste adiantar
o período de contacto coas empresas, ese contacto comezará novamente en xaneiro. Esta
decisión ven motivada polos problemas detectados nas áreas de Vigo e A Coruña, onde
radican boa parte das empresas galegas no sector da imaxe e o son, pero tamén existe unha
forte demanda de prácticas debido á gran cantidade de estudos que se imparten nesas zonas
relacionados co audiovisual (ciclos de FP e graos universitarios).
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En consecuencia, o calendario de organización da FCT queda do seguinte xeito:
-

Do 14 de outubro ao 20 de decembro: titorías co alumnado para orientarlles e coñecer
as súas preferencias formativas, consensuando unha posible lista de empresas coas
que intentar asinar o convenio de colaboración para a realización das prácticas.

-

Do 8 de xaneiro ao 7 de marzo: contacto coas empresas para pechar os acordos de
acollida de alumnado en prácticas. Excepcionalmente, este período pódese estender
ata o 23 de marzo, pero o desexable é que os acordos queden pechados con marxe
para asegurar a formación en centros de traballo antes de que dea comezo.

-

Do 23 ao 31 de marzo: sinatura dos convenios con aquelas empresas que aceptasen
acoller a un ou varios alumnos en prácticas.

-

Do 1 de abril ao 16 de xuño: realización das prácticas por parte dos alumnos, coas
correspondentes supervisións periódicas realizadas polo titor: revisión de informes
individualizados cada 15 días no IES e contacto mensual cos titores asignados dentro
das empresas para verificar unha correcta evolución do alumnado ou as posibles
incidencias que vaian xurdindo. Este franxa temporal está calculada en función das 52
de xornadas de 8 horas que deben facer para cubrir as 410 horas, excluíndo os festivos
oficiais e limitando a 5 xornadas semanais máximo.

-

18 de xuño: recepción dos informes finais dos alumnos e da avaliación realizada polo
titor na empresa.

-

19 de xuño: avaliación final do alumnado de segundo curso.

7. ORZAMENTO DO CENTRO
Con relación ás actividades programadas na PXA o centro dispón de orzamento
suficiente para poder afrontar os gastos previstos, estimados en 3.500 euros, ata a
próxima recepción de fondos que terá lugar no primeiro trimestre do próximo ano.
En febreiro será enviado o avance do orzamento do ano 2020.
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8. PEC e PCC
Unha vez aprobadas as NOFC, un dos obxectivos para este curso será a revisión e
posta ao día de outros documentos programáticos do centro porque levan varios anos
sen actualizar.
O Proxecto Educativo do Centro, redactado durante o curso 2011-2012, foi parcialmente
revisado durante o curso 2016-2017, está publicado na páxina web.
Non ten a estrutura de 4 documentos (Doc. 1 Datos do Centro e situación socio-económica,
Doc. 2 Concreción Curricular, Doc. 3 Plan de Convivencia e NOFC, Doc. 4 Xestión Económica
e Recursos) podemos recolocar parte dos contidos, pero, por exemplo do documento número 4
que se refire á Xestión Económica do Centro, da Autonomía, Planificación e Xestión, non hai
nada, está sen facer.
O PEC que hai está elaborado en varias partes:
1ª parte: Análise do contexto socio-económico e lingüístico, con datos revisados fai dous anos,
aproxima bastante ben o que é a situación real das familias do alumnado e a utilización da lingua
galega. De todos modos durante este curso volveremos a facer as enquisas e haberá que
revisar os contidos relacionados.
Tamén explica a tipoloxía do centro, as súas dependencias e o seu financiamento
Debemos aproveitar estes datos, pero engadiremos información sobre valores e principios
prioritarios, as sinais de identidade propias...
2ª parte: No documento que debe incluír a concreción curricular aparece unha descrición da
organización do centro (cas competencias dos órganos unipersoais e os colexiados, dos
departamentos didácticos, da Comisión de Coordinación Pedagóxica, do Equipo de
Dinamización da Lingua Galega...) que non ten nada que ver.
Podemos considerar que o documento 2, a Concreción Curricular, está sen facer.
3ª parte: Indica os principios educativos, obxectivos educativos e obxectivos da aprendizaxe.
Está moi incompleto, debemos incluír as NOFC e o plan de convivencia, con actuacións sobre
mediación na xestión de conflitos.
4ª parte: Está incluído o RRI que deben ser as NOFC do apartado anterior
5ª parte: Aparece o Proxecto Curricular do Centro (PCC) con aspectos que coinciden en parte
coa Concreción Curricular.
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9. PLAN ANUAL DE LECTURA

9.1 PROXECTO LECTOR
1. Introdución
2. Obxectivos
3. Organización de espazos e tempos para a lectura
4. Recursos humanos e materiais
5. Actividades programadas e temporizadas
6. Traballo desde as materias
7. Avaliación

1. INTRODUCIÓN
No Decreto 133/2007, do 5 de xuño, que regula as ensinanzas de Educación Secundaria en
Galicia, aparece recollido, no Anexo V, o Proxecto Lector de Centro Nel dise: “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 de Centro” Tamén se di que “O
proxecto lector de centro será a referencia para a elaboración de programas ou plans anuais de
lectura, que se incluirán na programación xeral anual. O seu deseño e posta en marcha son
competencia de todo o equipo docente e estarán coordinados preferentemente pola persoa
responsable da biblioteca escolar ” O Plan Anual de Lectura recolle as actuacións concretas
para mellorar as competencias básicas de lectura e de escritura do alumnado en todas as
áreas do currículo, elevar os niveis de comprensión lectora e competencia escritora, así como a
fomentar o hábito lector, entre o alumnado.
2. OBXECTIVOS
-

Potenciar a comprensión lectora como base da aprendizaxe en todalas áreas do
currículo.

-

Implicar a comunidade educativa na creación de hábitos lectores como parte da rutina
diaria, establecendo uns espazos e uns tempos.

-

Formar o alumnado na selección correcta de información a través das diferentes fontes
documentais que ten ao seu alcance, en todo tipo de soportes, integrando o emprego
das TIC na práctica docente.
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-

Promover a utilización da biblioteca como recurso didáctico e informativo fundamental
do centro.

-

Continuar co desenvolvemento de todas as actividades da biblioteca e do fomento da
lectura e da escritura iniciadas en cursos anteriores.

-

Utilizar e difundir os recursos da Biblioteca Escolar, considerada como un espazo de
vital importancia na vida académica, e contribuír á actualización dos seus fondos.

-

Planificar actividades de animación á lectura

-

Considerar as sesións de titoría como un medio apto para traballar as técnicas de
estudo e o uso e funcionamento da Biblioteca.

-

Darlle prioridade ás actividades de comprensión e expresión escrita.

3. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS E TEMPOS PARA A LECTURA
O alumnado pode utilizar a biblioteca escolar durante o tempo do recreo e en calquera sesión
de clase acompañado dun profesor responsable. Todas as aulas de materia dispoñen, como
mínimo, dun dicionario de galego, de castelán e de inglés para poder traballar a lectura
comprensiva durante as sesións de clase. Ademais todas as aulas dispoñen de computador
con acceso á rede. Tamén poden usar os ordenadores da aula de informática. Todos os
departamentos experimentarán as distintas maneiras de introducir uns tempos fixos diarios
para a lectura en todas as materias e en todos os niveis.
4. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
Como recursos humanos podemos mencionar:
-

O alumnado, principal axente deste plan e en torno a quen xira a maioría das propostas:
necesita mellorar a súa competencia lingüística, pide novas lecturas, recomenda,
colabora no préstamo, difunde as novidades.

-

As familias, que teñen un importante papel na motivación, no desenvolvemento e na
consolidación de hábitos lectores e que pretendemos incorporar de forma progresiva
para, tamén desde a casa, fomentar bos hábitos.

-

O profesorado proporciona as estratexias necesarias para a adquisición das
competencias lingüísticas, para aprender a aprender, motiva para a lectura e a escritura
e propón actividades variadas. Ademais, colabora e participa como axente motivador
nas diferentes propostas que se fan ao longo do curso.
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-

O Equipo de Biblioteca, formado polos seguintes profesores: Xavier Crespo
(Coordinador),

Sandrine Sánchez (Francés), Xabier Crespo (Filosofía), Antonio

Sánchez (Plástica), María Ocampo (Lingua Castelá), Carlos Maquieira (Grego), Pilar
Melcón (Música), Gloria Rivas (Filosofía), Amparo (Ciencias Sociais, Xeografía e
Historia), Felipe Roget (Tecnoloxía). Este equipo apoia as actividades relacionadas coa
lectura e a comprensión, a expresión oral e expresión escrita polo que organiza e
propón actividades como:

a) Asesoramento e préstamo, lecturas nos recreos, recitais poéticos, concursos
que implican directamente ao alumnado.
b) Fomento das capacidades, das competencias básicas e do uso das TIC a
través do manexo do portal de Meiga na rede, formación de usuarios e busca
de información
c) Motivación, ambientación e decoración de espazos con exposición de fondos
para as diversas conmemoracións e temáticas traballadas ao longo do curso
escolar
d) Proposta e organización de encontros con autores, ilustradores, artistas…
e) Ademais desas actividades tamén se encarga do rexistro, catalogación,
expurgo, selección e adquisición de novos fondos, xestión e organización da
biblioteca, elaboración de carnés, formación de colaboradores, exposición e
difusión de fondos, guías de recomendacións...

Entre os recursos materiais podemos contabilizar:
-

O material curricular do alumnado

-

A biblioteca escolar

-

Os ordenadores e o acceso a Internet

-

Orzamento destinado á biblioteca

5. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
-

Por parte do equipo da biblioteca:
A) Participación do profesorado do equipo de biblioteca nun plan de formación
relacionado coa catalogación e con actividades de dinamización da biblioteca.
B) Actualización dos carnés de usuarios.
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C) Reorganización de espazos na biblioteca, reubicación de exemplares e expurgo de
parte dos fondos (en colaboración cos departamentos didácticos).
D) Conmemoracións varias ao longo do curso (Día do Libro, Día das Letras Galegas,
Día de Rosalía, etc.), en colaboración cos departamentos didácticos e co Club de
Lectura.
-

Por parte dos departamentos didácticos:
A) Lectura de obras completas (mínimo, unha por trimestre en cada curso) nos
departamentos de Lingua galega e Lingua castelá. Estas lecturas están recollidas na
programación de cada departamento.
B) Lectura de textos pertencentes a variados ámbitos de uso, especialmente ao
académico (en todas as asignaturas e niveis).
C) Recomendación de lecturas que incidirán positivamente no incremento da nota
trimestral, nos departamentos de Lingua Galega e Lingua Castelá.
D) Visitas de escritores e coloquios (Lingua Galega)

6. TRABALLO DESDE AS MATERIAS
Todos os departamentos didácticos teñen a responsabilidade de traballar a
competencia en comunicación lingüística, co cal deberían incluír este tipo de estratexias
na programación anual da materia. Para iso, comprométense a:
• Continuar co traballo xa existente na aula, dedicando un tempo diario
• Crear os primeiros itinerarios lectores, que se incorporarán como suxestións de
lectura para o verán.
• Crear materiais para a mellorar a competencia lectora Os departamentos prepararán
materiais específicos para as materias que se impartan seguindo uns modelos comúns
que permitan darlle un enfoque común e facer un seguimento das actividades
realizadas.
• Usar todo tipo de textos en diferentes soportes
• Aprender a definir, de forma escrita e oral, o léxico básico que se manexa a diario en
cada materia.
• Traballar a comprensión lectora
• Potenciar a lectura individual e colectiva de textos na clase.
• Practicar a oralidade: resumos, comentarios, debates, exposicións.
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• Esixir a necesidade de expresarse correctamente por oral e escrito, adecuando o
vocabulario á materia e ao contexto.
• Colaborar na formación documental do alumnado, por medio de traballos individuais
ou en equipo, nos que aprendan a manexar información de diversas fontes e a
presenten nun traballo de síntese.
• Esixir unha boa presentación, así como o respecto ás normas ortográficas e de
puntuación na elaboración dos textos (nos traballos, nos exames...), fixándose en non
mesturar castelán e galego, pois cométense demasiadas interferencias
-

Incluír nas probas de avaliación diversos tipos de preguntas que esixan demostrar as
competencias adquiridas: preguntas de resposta inmediata, exercicios de relacionar os
conceptos traballados, interpretación de gráficos, mapas, textos...

As lecturas propostas polo departamento de Lingua Galega son:
1º ESO
Todo o tempo do mundo. David Pérez Iglesias. Ed. Xerais.
O misterio de Portomarín. Antía Yáñez. Ed. Galaxia.
E Xoel aprendeu a voar. Marica Campo. Ed. Santillana. O que leo.
2º ESO
Iridium. Francisco Castro. Ed. Galaxia.
O misterio do torque de Burela. Antía Yáñez. Ed. Galaxia.
Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta. Ledicia Costas. Ed. Xerais.
3º ESO
O corazón de Xúpiter. Ledicia Costas. Ed. Xerais.
Penultimas tendencias. Carlos Negro. Ed. Xerais.
Corredores de sombra. Agustín Fernández Paz. Ed. Xerais.
4º ESO
DX. Eli Ríos. Ed. Urco Editora.
Made in Galicia. Sechu Sende. Ed. Galaxia.
Un animal chamado néboa. Ledicia Costas. Ed. Xerais.
1º BACH
Vento ferido. Carlos Casares. Ed. Galaxia
A esmorga. Eduardo Blanco Amor. Ed. Galaxia.
A arte de trovar. Santiago Lopo. Ed. Xerais.
O lapis do carpinteiro. Manuel Rivas. Ed. Xerais
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Mulleres. Mª Carmen Rey. Ed. Toxosoutos
De catro a catro. Manuel Antonio. Ed. Galaxia.
2º BACH
Remexido de patacas. Eli Ríos. Ed. Baía.
Senlleiras. Antía Yáñez. Ed. Galaxia.
Todo canto fomos. Xosé Monteagudo. Ed. Galaxia.

As lecturas propostas polo departamento de Lingua Castelá son:
1º ESO
La ratonera, de Ágatha Christie (Vicens Vives)
Hermano Lobo, de Michelle Paver (Salamandra)
2º ESO
La rosa de los vientos, Antología poética (Vicens Vives)
Cuando Hitler robó el conejo rosa, de JudithKerr (Alfaguara)
La dama del alba, Alejandro Casona (Vicens Vives)
3º ESO
El Cid (Teide)
El Lazarillo de Tormes (adaptación de Vicens Vives)
Fuenteovejuna (adaptación de Vicens Vives)
4º ESO
Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán.
La casa de Bernarda Alba, F. García Lorca
Nada, de Carmen Laforet
1º BACH
Poema del Mío Cid, Ed. La Galera.
Lazarillo de Tormes.
El caballero de Olmedo, de Lope de Vega
2º BACH
Romancero gitano, de F. García lorca.
Crónica de una muerte anunciada, de G. García Márquez.
El lector de julio Verne, de Grandes.
La fundación, de Buero Vallejo
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7. AVALIACIÓN
A avaliación farase a finais de curso e redactarase unha memoria coas achegas trimestrais
da CCP, do Consello Escolar e do Equipo de Biblioteca. Esta será incorporada á memoria do
Plan Xeral Anual e terase en conta para elaborar o Plan Anual de Lectura do seguinte curso.
Os criterios e procedementos de avaliación serán comparativos con anos anteriores, tendo en
conta:
• Grao de satisfacción do alumnado e do profesorado (enquisas)
• Grao de implicación do alumnado, do profesorado e das familias
(participación/organización de actividades)
• N mero de actividades deste Plan que foron realizadas
• N mero de boletíns e guías publicados
• N mero de fondos adquiridos
• N mero de préstamos
• Orzamento destinado á biblioteca

9.2 CLUBS DE LECTURA "TOL@S POLA LECTURA" e “MARÍA MARIÑO”
DO I.E.S. “VIRXE DO MAR” (NOIA)
O club “Tol@s pola lectura” naceu hai sete anos no IES Virxe do Mar de Noia Durante
este periodo xa formou unha identidade: a xuntanza nocturna no Samaín, as sesións de
literatura e cine e os roteiros literarios son actividades que poden considerarse “clásicas” na
tarefa de achegar o mundo dos libros ao público xuvenil.
Pola súa parte, o club "María Mariño", que funciona por undécimo ano consecutivo,
naceu en xaneiro de 2009, ó abeiro do plan Proa, tralos pasos do Club do alumnado "O conto
de nunca acabar"(que dirixía o profesor Carlos Maquieira) para integrar a outros membros da
comunidade educativa, en especial nais e pais.
O nome “María Mariño”, ten na s a orixe á poeta noiesa, que designa tamén a nosa Biblioteca,
a raíz dunha viaxe ó Courel celebrada en abril de 2010, dado que nun principio o Club estaba
integrado unicamente por mulleres. Pero dende hai dous anos contamos con dous lectores
entusiastas e implicados (ademais dun terceiro que non participa nas reunións, pero comparte
os libros cunha das lectoras). O comentario das obras, a asistencia a proxeccións de películas
e a representacións teatrais, as charlas con escritores na biblioteca, e diversas viaxes, cada
vez máis centradas na nosa terra, foron consolidando ao longo dos anos este xeito de ocio
cultural.
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Ámbolos dous Clubs teñen como finalidade incentivar a lectura reflexiva e participativa
da obra de autores/-as significativos/as en ámbitos lingüísticos diversos, e actuar na medida
das nosas posibilidades como catalizadores culturais. Como nestes anos pasados, un dos
obxectivos de Tol@s pola lectura é achegar á mocidade xéneros literarios minoritarios como a
poesía, o cómic ou o ensaio e explorar a parte máis lúdica ao tempo que se fomente a creación
propia. Dado que a Lomce recoñece a necesidade de apoiar a Lingua Galega dende tódolos
ámbitos, moitas obras de Tol@s pola lectura estarán en galego.
O mesmo sucederá con moitas do María Mariño, aínda que se lerán tamén obras en castelán
(fundamentalmente traducións doutras linguas cando non exista aínda a versión en galego).
Este ano todas elas responden a propostas das lectoras e do noso "asesor literario", Carlos
Maquieira. Trátase na maioría dos casos de obras actuais, ainda que recuperamos dúas do
primeiro tercio do século XX, pola súa defensa da independencia de criterio das rapazas novas
unha, e pola súa crítica contra o nazismo outra. Agás O último barco e La Argentina que Dios
quiere son todas obras curtas. Procuraremos, coma sempre, transcender a lectura dos libros
para achegarnos á lectura do mundo.
Promoveranse tamén actividades complementarias – roteiros literarios, asistencia a
representacións teatrais e ao cine, encontros con escritores/as, co Club de Lectura A Cociña de
Babel, (da EOI de Santiago), e con Tol@s pola lectura. E, dado que moitas das obras
seleccionadas dende sempre son traducións, organizaremos un moi especial con tradutoras, e
outro con persoal da Editorial Cartoné. Ademáis unha lectora organizaranos unha visita
arqueolóxica patrimonial de Noia e outra unha descuberta nocturna dos petroglifos de Lousame
e/ou Outes. A riqueza do María Mariño radica na diversidade de perfís das/dos participantes e a
súa dispoñibilidade ao servizo dos demais.
Da coordinación de ámbolos dous clubs encargarase á profesora María Ocampo.
Polo que respecta á relación dos Clubs de lectura co Plan Lector e a Biblioteca do
Centro, a influencia que se exerce ten unha dobre dirección: por unha banda as escollidas polo
Tol@s pola lectura ou polo María Mariño son logo recomendadas por algúns departamentos
para o alumnado. Outras veces os Clubs recuperan libros de lectura dos que xa dispón a
Biblioteca e aumentan o número de exemplares dispoñibles, a utilizar polo alumnado.
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FORMA DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO:
As sesións dos Clubs xuvenís para o comentario das obras propostas

desenvolveranse

mensualmente os luns ao mediodía, na biblioteca do centro, segundo o calendario que se
achega. As dos adultos terán tamén unha periodicidade mensual e levaranse a cabo os martes,
de 20H15 a 21H30, para facilitar a participación das mulleres traballadoras. Entre estas
xuntanzas intercalaranse as actividades complementarias, segundo a planificación indicada (ás
veces, por problemas de axenda, resulta imposible facer coincidir a proxección dunha película
coa lectura do libro correspondente a esa temática). A suxestión dunha lectura complementaria
ou unha película non implica a obriga de lela ou comentala en común.
Dado o elevado número de participantes, a Biblioteca mercará catro exemplares de
cada obra, e procurará conseguir outros emprestados. Os libros entregaranse cun mes de
antelación e irán intercambiándose, de maneira que todo o mundo poida lelos sen ter que
adquirilos. Neste senso, no María Mariño procuraranse todos os exemplares dun trimestre a un
tempo para facilitar a lectura. É posible o cambio dalgunha das obras ó longo do curso.

MEDIOS PREVISTOS PARA A DIFUSIÓN DOS CLUBS DE LECTURA:
Ademais da publicación na pantalla do Centro, e dos comentarios do Profesorado nas aulas,
na carta informativa que se envía no primeiro trimestre ás Nais e Pais, daráselles conta da
existencia dos distintos Clubs e ofertaráselles a posibilidade de participar neles tanto a eles e
elas coma aos seus fillos/as. Asemade na páxina do Instituto figurará a información completa
relativa a este tema Durante o transcurso do ano escolar, faremos un “diario” en forma de blog
para dar a coñecer as obras comentadas.
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O calendario será o seguinte:

CLUB Tol@s pola lectura CURSO 2019-2020

Mes

Lectura/día

Actividades complementarias:

Suxestións: libros e películas.

OUTUBRO

14: O corvo, de Edgar Allan Poe

30: Samaín. Lectura de textos de medo e
procesión da Santa Compaña.

NOVEMBRO

11: Escape book, Iván Tapia
Escape book junior, Iván Tapia e
Montse Linde

22: Xogo nunha sala de escape en
Compostela.

DECEMBRO

2: El hombre de papel, de Milo
Manara

Última semana do trimestre (día por
determinar): Obradoiro de cómic

XANEIRO:

20: Enderezo descoñecido, de
Kressmann Taylor

Obradoiro: Facemos o noso propio libro

FEBREIRO

3: As aventuras de Margaret
White: a balada do solitario,
Manuel Moledo
9:En busca de la frontera del
tiempo, John Gribbin
Tortilla quemada, Claudi Mans
13: Trevor, James Lecesne
Mi nombre es Violeta, Santi Anaya
John Green: Will Grayson, Will
Grayson
18: Bob Dylan, Letras completas

Obradoiro: Facemos o noso propio libro

El castillo en el cielo, de Miyazaki

16: Espectáculo de maxia e ciencia co
Mago Richard

La búsqueda de los elementos, Isaac
Asimov

Reto do 23-A
13: Proxección de Trevor

François Ozon: En la casa

1: Noite de voraces sombras,
Fernández Paz

Última semana do curso: Roteiro literario
nos espazos da novela

MARZO
ABRIL

MAIO
XUÑO

4: Os maios
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Escape room. Do it yourself, Iván Tapia

CLUB María Mariño CURSO 2019-2020

Mes

Lectura/día

Actividades complementarias:

Suxestións: libros e películas.

10. Propostas de lecturas das
participantes

Relectura de A asasina e Montedidio.
(Encontro de tradutoras)

Suxestión de obras de lectura
individual.

8: Villar, Domingo:
O último barco.

24: Celebración Día das Bibliotecas.
Asistencia ao cine.

O que arde de Oliver Laxe.

12: Encontro de tradutoras:
Susana Losada, Margarita Olivar, e
M. Cristina González.

Cineuropa: película por determinar.

Encontro de parte do Club co "A cociña
de Babel" sobre A Sociedade Literaria e

DECEMBRO

10: D.H. Lawrence:
A virxe e o xitano

XANEIRO:

14. Phillips, Tom:
Humanos.

Encontro cun(ha) dos representantes da
Editorial Cartoné.
Celebración do X Aniversario do Club.
Visita arqueolóxica patrimonial de Noia.

FEBREIRO

11. Davila, Berta:
Carrusel

Se é posible encontro coa autora.

10. Besson, Philppe:
Deja de decir mentiras

Roteiro literario de As Ramonas con M.
Fajardo

François Ozon: En la casa

ABRIL

14. Torrano, Dolores:
LaArgentina que Dios quiere

Presentación do libro por parte da autora.
Teatro IES "Virxe do Mar"

MAIO

12. Powers, Richard:
El clamor de los bosques

XUÑO

9. Kressman, Taylor: Enderezo
descoñecido

Descubrindo as Fragas do Eume
Decuberta nocturna dos petroglifos de
Lousame e/ou Outes.
Reunión co Club Tol@s pola lectura.
Despedida de curso.

Jorge Ábalos: Shunko
Encontro co Club A cociña de Babel
sobre O último barco.
Carvalho Calero: Scorpio

SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO

MARZO

do Pastel de Pel de Pataca de Guernsey
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Tania Balló: Las Sinsombrero

Nieves Concostrina:
Pretérito imperfecto.

Ducharme, Rejean: El valle de los
avasallados.

10. PLAN TIC: PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A
COMUNICACIÓN

Durante o presente curso académico tentarase redactar o Plan de integración das tecnoloxías
da información e a comunicación, Plan TIC, ao que fai referencia o Decreto 86/2015 do 29 de
maio, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade
Autónoma de Galicia.
O Plan TIC terá como finalidade que as tecnoloxías da información e a comunicación se
incorporen como un recurso máis aos procesos de ensino-aprendizaxe, que será incluído no
Proxecto Educativo de Centro.
As aulas de 1º ciclo da ESO manteñen o traballo cos ultraportátiles Abalar, unha ferramenta
fundamental para o labor de aprendizaxe cotián nun evidente uso e potenciación do centro
polas novas tecnoloxías.
Non esquezamos que o Proxecto Abalar substancia a estratexia para a integración plena das
TIC na práctica educativa en Galicia, como unha das áreas prioritarias de intervención da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria cos centros de ensino. Lembremos que
“Abalar incl e e integra todas as iniciativas no ámbito educativo, xuntando os esforzos cara á
modernización e mellora da educación como parte da estratexia transversal do Goberno galego
de promoción das TIC.
Abalar é una estratexia educativa global e integradora, definida con obxectivos claramente
determinados para maximizar o aproveitamento dos recursos na mellora das competencias da
nosa cidadanía, que coordina e impulsa un cambio de modelo educativo en Galicia apoiado na
formación do profesorado e na modernización do ensino.
O proxecto Abalar persegue un salto cualitativo e cuantitativo no modelo educativo galego, co
fin de mellorar a súa eficiencia nun proceso de modernización, integrando as tecnoloxías da
información e da comunicación en todos os ámbitos educativos.
O proxecto busca maximizar o aproveitamento dos recursos, coordinar e impulsar un cambio
no modelo educativo apoiado na formación do profesorado e a modernización do ensino que
suporá a conversión dos colexios e institutos galegos en centros educativos dixitais.
A estratexia do proxecto Abalar (de incerto futuro) xira arredor do concepto de centro educativo
dixital. O centro educativo dixital supera o concepto de centro educativo tradicional e persegue
dispor de recursos humanos e pedagóxicos, así como de infraestruturas e servizos axeitados
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para o uso cotián da tecnoloxía por parte de todos os axentes da comunidade educativa, na
actividade docente, de aprendizaxe e administrativa”

11. DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA (E.D.L.G.): PLAN de ACTIVIDADES
COMPOSICIÓN DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN
O E.D.L.G do I.E.S. Virxe do Mar de Noia está integrado por:

Xoán Luis Ferreira Acuña, profesor do Departamento de Xeografía e Historia.
Antía Figueiras Carballo, profesora do Ciclo Medio de Vídeo DJ.
Uxía García Díaz, profesora do Departamento de Educación Física.
Dunia María Janeiro Toimil, profesora do Depto. de Lingua e Literatura Española.
Xosé Antón López Vázquez, profesor de PT do Departamento de Orientación.
Mª Elena Martínez Bautista, coordinadora e profesora do Departamento de Francés.
Santiago Pajón Otero, profesor do Departamento de Matemáticas.
Santiago Robado Gaudeoso, Vicedirector e profesor de Ciencias Naturais.
Ignacio Rodiño Caramés , profesor do Departamento de Lingua Galega.
Concepción Sabucedo Álvarez, profesora do Departamento de Xeografía e Historia.
Santiago Pajón Otero, profesor do Departamento de Matemáticas.
Antonio Francisco Sánchez Hernández, profesor do Departamento de E.P.V.
E alumnado dos diferentes niveis do centro educativo:
Cristina Búa Méndez de 2º Bach.
Claudia Fernández Losada, Xoán Rodríguez Martínez, Pablo Sampedro Ramos e
Paulo Tajes Fernández de 4º ESO.
Santiago Castro Del Rio e Noa Lires Molinos de 3º ESO.
Laura Amor Alfonsín e Lucía Arias Vázquez de 2º ESO.
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Ademais, mantense unha estreita relación con Vicedirección e co resto dos
Departamentos, co Equipo de Biblioteca, co Club de Lectura e con todo o profesorado,
para participar e colaborar en todas as actividades que promovan e incentiven o uso do
galego no noso centro.
ESTUDO DO CONTORNO SOCIOLINGÜÍSTICO

A lingua empregada polo Concello de Noia para a comunicación coa cidadanía e a
empregada

polos

membros

da

corporación

municipal

e

o

funcionariado

é

maioritariamente o galego.
As entidades asociativas utilizan as dúas linguas. Nas deportivas, predomina o
castelán; nas veciñais e culturais usan as dúas linguas.
A realidade lingüística no IES Virxe do Mar é diglósica con tendencia ao uso do
castelán como lingua de relación o que non impide que todas as comunicacións oficiais
que parten do centro, se realicen en galego. O profesorado que non utiliza esta lingua
de xeito oral, pode desenvolverse a nivel escrito. A actitude é de total normalidade e
mesmo algúns participan en actividades de dinamización lingüística sen seren galegofalantes ou mesmo non galegos de nacemento. As catro persoas que compoñen o
equipo directivo empregan o galego nas súas comunicacións escritas e nas distintas
reunións.
Só o 36% do profesorado entregou cuberta a enquisa, aínda que foi entregada a cada
membro docente e foi avisado en claustro. Dedúcese que a participación do
profesorado máis comprometido coa lingua galega é superior, de aí que os datos
resulten sesgados.
Na súa vida cotiá, para un 38,4% do profesorado predomina o uso do castelá, mentres
que utilizan sobre todo galego un 30,8%. Os datos varían a favor da lingua galega
cando a pregunta se refire á lingua empregada no centro educativo xa que para o
69,2% predomina o uso do galego e ninguén declara utilizar só castelán.
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A actitude cara á normalización social do galego é favorable. Por exemplo, un 92,3%
do profesorado amosa o seu acordo coa necesidade de destinar recursos á
normalización e dinamización lingüísticas e un 77% está totalmente ou bastante de
acordo en que o galego debería ser a lingua habitual do ensino no IES Virxe do Mar.
A lingua utilizada habitualmente polo alumnado no ámbito familiar repártese entre as
dúas linguas. O galego segue a ser a lingua na que maioritariamente se comunican cos
avós, así mesmo usan o castelán para falar cos irmáns e coa nai. A lingua que utilizan
no

ámbito

escolar

para

comunicarse

cos

compañeiras/os

e

amigos/as

é

maioritariamente o castelán. O castelán imponse como lingua de relación na
adolescencia, mesmo naqueles alumnos que teñen o galego como lingua materna. En
ámbitos, como o do comercio, un 65% do noso alumnado usa sobre todo o castelán
nas súas compras fronte ao 37% que utiliza sobre todo o galego. Aínda que estes
datos din o contrario, a enquisa mostra que a actitude cara á normalización social do
galego é moi positiva xa que un 92% se mostra de acordo en que o galego é unha
lingua tan válida coma outra calquera.
Aínda que diminuíron, os prexuízos e actitudes negativas nalgúns sectores de pais /
nais e de profesorado seguen a ser un grande obstáculo para avanzar na
normalización lingüística no ensino. Entre o alumnado, os prexuízos máis evidentes xa
non se dan, pero si outros que dificultan o emprego habitual do galego no contexto
escolar.
O EDLG prestará a súa colaboración co colectivo docente para acadar un fin óptimo,
pois,

aínda

que

non

exclusivamente,

un

dos

factores

fundamentais

no

desenvolvemento lingüístico debemos procuralo na normalización escolar, en todos e
cada un dos seus ámbitos e áreas de influencia.
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OBXECTIVOS

A. OBXECTIVOS XERAIS
1. Estender e optimizar o uso do galego no IES Virxe do Mar. Intensificar a
competencia oral en galego no ensino formal e nos contextos educativos máis
informais.
2. Acadar as cotas máis elevadas de prestixio para a lingua galega en toda a
comunidade educativa.
3. Vencer prexuízos e estereotipos negativos con respecto ao uso do galego.
4. Implicar a todos os axentes escolares neste proceso, nomeadamente, ás familias do
noso alumnado.
B.OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
1. Promover unha actitude positiva cara o uso da lingua galega tanto no profesorado
como no alumnado.
2. Mellorar a competencia lingüística ofrecendo asesoramento.
3. Corrixir a situación social de desigualdade nas linguas.
4. Informar acerca de novidades e impulsar o uso do galego en comunicacións,
actividades e intercambios orais.
C. OBXECTIVOS PUNTUAIS
1.Estender un uso xeneralizado do galego tanto a nivel oral como escrito, reforzando a
súa dimensión comunicativa en relación con contextos vivos.
2.Facilitarlle ao alumnado unha oferta educativa que, tendo o galego como lingua
vehicular da maioría das materias lle permita percibir a utilidade do noso idioma como
unha lingua moderna e de futuro para a promoción social de Galicia.
3.Crear espazos de uso para incrementar a competencia oral do alumnado,
potenciando o uso do galego na educación informal do alumnado, así como nas
actividades extraescolares e complementarias, e promovendo os “contratos” sobre o
uso da lingua
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4.Fomentar e facilitar a integración socio-lingüística e escolar de alumnado doutras
comunidades autónomas ou de países estranxeiros, con nulo ou insuficiente dominio
da lingua galega.
5.Propoñer sesións na aula de informática ou na biblioteca, no período de recreo para
fornecer ao alumnado estranxeiro de ferramentas útiles para a aprendizaxe da lingua
galega e facer un seguimento da súa adquisición.
6.Promover o uso activo de ferramentas das tecnoloxías da información e
comunicación en galego. Utilizar esas novas tecnoloxías como metodoloxía de traballo
dentro e fóra das aulas.
7 Fomentar, empregando como punto de partida a biblioteca “María Mariño”, o hábito
lector en galego e, ao mesmo tempo, o gusto pola música e cinematografía de
expresión galega.
8. Fomentar a participación no Club de Lectura e nos distintos obradoiros propostos
pola Biblioteca.
9. Impulsar a creación literaria en lingua galega.
10. Impulsar a normalización lingüística e cultural do contorno, nun labor dinamizador
que preste singular atención ao sector comercial.
11. Crear novos espazos de colaboración e manter os existentes entre o centro e o
contorno: concello, sectores de hostalería, comercio e clubs deportivos, ademais dos
centros educativos da localidade.
12.Vencellar a lingua galega a un imaxinario de modernidade e de prestixio social.

12. PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO: PROGRAMAS E ACTIVIDADES
Durante o anterior curso académico actualizouse o Proxecto Lingüístico do Centro, ao que fai
referencia o Decreto 79/2010, do 20 de maio, polo que se regula o uso do galego no sistema
educativo non universitario.
No Proxecto Lingüístico do Centro é onde consta: as linguas que se deben empregar nas
materias, que non son obrigatorias en lingua galega. As medidas de apoio e reforzo para un
correcto uso lingüístico escolar e educativo. As medidas adoptadas para que o alumnado que
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non teña o suficiente dominio das linguas poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que
se lle impartan.
13. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Para mellorar a atención á diversidade no centro establecemos varias liñas de actuación:
Nos cursos de 1º e 2º de ESO intentamos reducir a ratio por aula repartindo cada curso en tres
grupos de máximo 20 alumnos/as, grupos heteroxéneos e equilibrados para favorecer a
atención individualizada do alumnado nun entorno normalizado.
Nestes cursos, a partir da información recollida na avaliación inicial, identificamos ao alumnado
con necesidades específicas de apoio educativo que quedará exento da segunda lingua
estranxeira, recibindo no seu lugar reforzo en competencia lingüística (para o alumnado de 2º
ESO) a cargo dunha profesora do departamento de Lingua Galega e tamén apoio nas
competencias matemática e/ou lingüística, a cargo do profesor de Pedagoxía Terapéutica.
Ademais pode ser solicitado o contrato-programa PROA para atender ao alumnado que
presente maior dificultade no seu proceso de aprendizaxe e/ou teñan unha situación familiar
desfavorecida.
En 1º e en 4º ESO temos alumnado con necesidades educativas especiais que están atendidos
polo Departamento de Orientación, un deles con escolarización combinada, polo tanto
procuramos facer apoios en materias nas que os departamentos de orientación ten
dispoñibilidade horaria como Lingua Castelá, noutras temos profesorado de apoio. Pode
solicitarse o contrato-programa para mellora das competencias clave en 3º e 4º ESO.
Por outra parte o Departamento de Orientación está en contacto con organismos e servizos do
contorno como Logopedas, Psicólogos, Cruz Vermella, Servizos Sociais, Centro de Información
á Muller… a fin de planificar unha actuación conxunta en beneficio do alumnado e atender as
necesidades individuais que poidan darse.
14. CONCRECIÓN ANUAL DO PLAN DE CONVIVENCIA

O plan de convivencia do centro está publicado na páxina web, ademáis das actividades xerais
que se realizan cada curso académico recollidas no citado plan, concretamos para o curso
actual as seguintes:
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Traballos en titorías
Dar a coñecer entre o alumnado as Normas de Organización e Funcionamento do Centro
(NOFC)
Coordinación entre titores ou equipos docentes
Reunións periódicas entre os titores de diferentes niveles ou entre os equipos docentes de
determinados grupos para tratar problemáticas puntuais de aula.
Charlas Plan Director
Data aproximada: no 2ºTrimestre do curso.
Obxectivos: Facilitar información ao alumnado sobre os perigos na rede, o acoso escolar ou o
consumo de drogas.
Destinatarios: alumnado da ESO, en función dos intereses e necesidades.
Charla “Prevención Lesións Medulares”- AESLEME
Data aproximada: no 2ºTrimestre do curso.
Obxectivos: Facilitar información ao alumnado sobre as lesións medulares debidas a riscos
coma drogas, alcohol, etc.
Destinatarios: en función dos intereses e necesidades.
Obradoiro “Educación afectiva”- Quérote+
Data aproximada: no 2º/3º Trimestre do curso.
Obxectivos: sensibilizar ao alumnado nesta temática.
Destinatarios: alumnado de 3º ESO.
Obradoiro “Prevención da Violencia de Xénero” - CIM
Data aproximada: Outubro.
Obxectivos: sensibilizar ao alumnado sobre esta temática.
Destinatarios: alumnado de 2º a 4º da ESO.
Obradoiro para “Prevención do consumo de drogas: DI K NON”
Data aproximada: marzo 2020.
Obxectivos: sensibilizar ao alumnado nesta temática.
Destinatarios: ESO, bacharelato e ciclo formativo.
Charla sobre educación afectivo – sexual impartida pola Cruz Vermella
Obxectivos: facilitar información ao alumnado sobre en educación sexual e enfermedades de
transmisión sexual.
Datas por acordar coa Cruz vermella
Alumnado de ESO e Bacharelato
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Mediación co alumnado
Para todo o alumnado do centro, atendendo ás necesidades individuais do alumnado relativas
a problemas de convivencia. Levaráse a cabo durante todo o curso a cargo do Departamento
de Orientación, titorías e Xefatura de Estudos.

15. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN AUXILIARES DE CONVERSA
Este curso non temos auxiliar de conversa.
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ANEXO I

TRANSPORTE ESCOLAR

PERCORRIDO E ESTATÍSTICAS
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