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I.E.S.  VIRXE DO MAR     15010812       NOIA 

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 

                                                   CURSO 2020-2021 

 

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 no seu momento, para a súa 

posterior aprobación pola mesma Dirección deste centro. Debemos ter en conta que houbo que 

realizar actualización de datos para o 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  da Sra. Inspectora do Centro, a principios do mes de novembro de 2020. 

 

      2.  PLAN ANUAL 

2.1  OBXECTIVOS ESPECÍFICOS, MEDIDAS E RECURSOS 

1) O primeiro obxectivo deste curso será  aproveitar ao máximo as horas lectivas para tratar de 

mellorar o nivel de coñecementos do alumnado porque no curso pasado, debido ao confinamento, 

non se traballaron os contidos curriculares como se tivésemos ensino presencial e mesmo as 

condicións de promoción de curso facilitaron que alumnado con máis de dúas materias pendentes 

pasara ao curso seguinte ou titulara. 

Isto fai que as primeiras semanas se aproveiten para repasar ou afianzar conceptos básicos en 

cada materia, para sentar base antes de afrontar o novo curso. Realizaremos avaliacións iniciais 

tanto en ESO como en 1º de Bacharelato a mediados de outubro, fundamentais para coñecer  o 

nivel do alumnado. 

 

2) Debemos poñer en marcha o Protocolo COVID e o Plan de Continxencia do Centro que 

aseguren unhas condicións sanitarias adecuadas e unhas medidas de seguridade, tanto nas aulas 

como nos demáis espazos. Colocaremos carteis informativos e siñaléctica por todo o instituto, 

indicando os sentidos de circulación, o aforo dos aseos e as normas básicas do Protocolo. 
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Reubicaremos mobiliario para aproveitar mellor os espazos e utilizaranse como aulas a biblioteca, 

aula de música e salón de actos.  

Instalaremos mamparas na aula de informática e no taller de tecnoloxía. Comunicaremos mediante 

una fiestra ampla dúas aulas de informática contiguas para que poidan ser utilizadas por un 

profesor simultáneamente ou ben que se poidan utilizar individualmente. 

Instalaremos un control de acceso ao instituto na entrada do edificio antigo cunha segunda 

conserxería. 

 

3) Evitar aglomeración de alumnado, tanto nas entradas a primeira hora ou despois dos recreos 

como nas saídas. Para conseguir escalonar a entrada faremos que o timbre avise tres veces, a 

primeira para que entren 1º e 2º ESO, o segundo para que entren 3º e 4º ESO e o último para que 

entre o alumnado de Bacharelato. En canto ás saídas, o timbre avisará 5 minutos antes da hora 

para que o profesorado teña tempo de rematar a clase, limpar a mesa (se fose necesario) e 

organizar desde a aula una saída do alumnado regulada. 

Temos que recordar que o noso instituto ten una única porta de acceso ao edificio novo. 

 

4) Aínda que un obxectivo é promover unha maior implicación dos pais/nais do alumnado no 

proceso de aprendizaxe dos seus fillos/as, como este ano non podemos levar a cabo as reunións 

presenciais cos titores/as e co equipo directivo como se fixo no inicio do pasado curso académico, 

manteremos o contacto a través da plataforma ABALAR, da páxina Web do centro e atendendo as 

citas de titorías, nas que os titores/as comunican a información sobre o seu alumnado, mediante 

chamadas telefónicas ás familias que o solicitan. 

 

5) 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, tendo en 

conta como se levou a cabo o último trimestre do curso pasado (con atención telemática e 

promocionando ao alumnado con máis de dúas materias suspensas), haberá que dispoñer horas 

de reforzo en competencia lingüística e en competencia matemática e contando co traballo do PT 

para alumnado con NEAE. 

 

6) 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, 

polos resultados académicos ou ben por unha formación integral. No ensino postobrigatorio o 

alumnado tenta acceder tanto á Universidade como aos ciclos superiores de Formación 

Profesional. 
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Proporcionarase a información requerida tanto a familias 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. Achegarase información sobre empresas 

relacionadas co sector, desde o punto de vista de empresarios e de traballadores, tamén entrarán 

en contacto directo ca realidade do traballo cando leven a cabo a FCT que xa se atopa marcada na 

normativa. 

 

7) O feito de que durante este curso, debido ás condicións sanitarias, teñamos que traballar con 

grupos de alumnado máis reducidos, axúdanos a potenciar a atención ao alumnado, tendo en 

conta que o profesorado debe asumir maior carga lectiva.  

Organizaremos o curso con 3 grupos en cada un dos niveis de ESO, 3 grupos en 1º BACH,            

2 grupos en 2º BACH, en canto ao Ciclo Vídeo DJ teremos 2 grupos en 1º e 1 grupo en 2º.  

 

8) Outro obxectivo será promover a aprendizaxe de linguas estranxeiras, tanto nas clases de 

idioma como nas seccións bilingües. Nalgún caso propoñemos apoios que se realizan con 

profesorado do mesmo departamento. 

 

9) 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 do  novo alumnado e promocionar a imaxe do 

Centro. Intentaremos facer visitas (se as condicións sanitarias o permiten) 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 para o vindeiro 

curso. 

 

10) Fomentar a convivencia e participación no Centro difundindo as Normas de Organización, 

Funcionamento e Convivencia (NOFC) entre tódolos membros da comunidade educativa ao abeiro 

da Lei de Convivencia e Participación 4/2011. 

 

11) 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.  

12) Este curso redúcese o uso da biblioteca debido a que ese espazo ten que ser utilizado como 

aula permanente para un grupo de 4º ESO, sen embargo o equipo de biblioteca seguirá prestando 
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o seu servizo no horario que ten asignado, coincidindo en recreos ou con horas nas que o grupo de 

referencia ten docencia noutros espazos (ximnasio, aula de música, plástica, taller...).  

Continuaremos participando no PLAMBE e teremos o Club de Lectura proposto polo departamento 

de Lingua Castelá.  

 

13) 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. Difundir información 

sobre a LOMCE, FP e Universidade, tanto para alumnado de ESO como de Bacharelato. 

 

14) Interrelacionar o Centro co espazo sociocultural da vila de Noia: Concello, Casa da Cultura, 

Coliseo Noela, Liceo…,  manter o convenio anual co Concello de Noia. 

 

15) 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 ordinarias e de aulas específicas (Música, Plástica, taller de Tecnoloxía,  

laboratorios, aulas de ciclo, etc…). 

 

16) Actualizar e manter ás subscricións ás publicacións periódicas segundo criterio do profesorado 

e o equipo de biblioteca.  

 

17) 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.  

 

18) 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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19) 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 e nais do alumnado en 

cursos anteriores.  

 

20) 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 sexto curso académico, colaborando na difusión do 

mesmo, das súas actividades, proxección laboral e a través das diferentes empresas para a 

realización das prácticas na 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 mesturadirecta, 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. 

21) Impulsar a mellora da aprendizaxe das linguas como obxectivo do Virxe do Mar polo que 

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 tamén 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. 
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22) 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): 30 matriculados/as 

23) Outro obxectivo é a mellora da competencia lingüística do alumnado, tanto de ESO como de 

Bacharelato, para o cal é necesaria unha boa coordinación entre distintos departamentos, 

pensando sempre no beneficio que supón para o alumnado.  

24) O curso pasado non foi posible organizar a “Semana Cultural”, que sempre ten lugar no mes de 

abril e leva celebrándose dende hai 25 anos. Durante este semana todo o alumnado pode 

participar en actividades, talleres, conferencias, cine, teatro, pintura, concertos musicais, 

competicións deportivas... 

A situación da pandemia no momento de redactar esta programación non permite pensar en 

celebrar ningún acto e polo tanto a “Semana Cultural” para o presente curso quedará supeditada ás 

condicións sanitarias no momento da súa organización, non se pode adquirir ningún compromiso 

previo. 

25) Dado que mantemos unha boa relación do noso centro con outros da localidade,  intentar facer 

a convocatoria do concurso literario “Alberto Romasanta”, 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. O noso alumnado poderá participar se se chega a 

organizar. Haberá que valorar a forma de levalo a cabo aínda que non se sexa exactamente como 

en cursos anteriores. 

26) 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. 

27) Formación de profesorado: Solicitarase un PFPP, para que o profesorado teña a formación 

adecuada para o manexo das aulas virtuais e mellore a súa competencia dixital, pensando en 

poder atender ao alumnado en caso de ensinanza non presencial. 
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28) Este curso iniciamos o Proxecto EDIXGAL en 1º ESO o que supón un cambio importante na 

forma de traballo no centro. Require de implicación do profesorado na súa formación para poder 

aproveitar os recursos que este proxecto pon á súa disposición e para atender as necesidades do 

alumnado deste nivel (aínda que a maioría xa viña traballando con este método en Primaria).  

Manteremos as aulas ABALAR en 2º ESO por último ano con certas dificultades por falta de 

mantemento adecuado dos equipos informáticos. 

29) Outro obxectivo importante é mellorar a competencia dixital do alumnado en canto ao manexo 

das aulas virtuais como usuarios. Para isto en cada materia debemos comprobar que o noso 

alumnado sabe facer as tarefas, entregar os traballos, responder cuestionarios, subir fotografías… 

en definitiva, utilizar as ferramentas dixitais por se nalgún momento temos que pasar á ensinanza 

non presencial.  

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. 
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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.  

 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. 
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 Investigar os impactos do cambio climático e da contaminación sobre a ría de Noia 

desenvolvendo comunidades científico – escolares con organizacións e institucións 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. 

 

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. 
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1º BACH: Ética Aplicada. 

Obxectivos: 

 E ercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución espa ola 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. 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 súa e presión oral como escrita, a lingua galega e a lingua castelá  

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

 Co ecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución  Participar de forma 

solidaria no desenvolvemento e mellora da súa 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. 

 E ercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución espa ola 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.   

  Dominar, tanto na súa e presión oral como escrita, a lingua galega e a lingua castelá  

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

 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. 

Coincide que esta materia non se imparte durante este ano académico, pero seguirá sendo 

ofertada nos seguintes cursos. 

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, puntualmente, 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.   
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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 

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. 

Este ano a acollida dos alumnos/as será escalonada, repartindo as primeiras xornadas por niveis 

co obxectivo de familiarizar a cada grupo coas normas do Protocolo en canto á circulación polo 

centro, a situación dentro na aula, normas de hixiene no lavado de mans, no uso da máscara, etc. 
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O equipo directivo xunto con cada titor/a encargarase desta labor.                                                 

Non se poden organizar as reunións coas familias, pero trataremos de mantelas informadas e 

atendidas na medida do posible utilizando outros medios. 

Serán aspectos importantes a ter en conta: 

- Dinámicas de coñecemento da materia.  

- Dinámicas de coñecemento do alumnado. 

- 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.  

- Control das tarefas individuais mediante o uso dunha 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.  
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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.  

 

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. 

- Recomendable o uso dunha axenda escolar para a organización do traballo persoal do alumno/a 

e tamén como medio de comunicación coas familias. 

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 ao alumnado, que é de permanencia obrigatoria.  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 coa finalidade de facer un seguimento estrito das ausencias.  

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.  
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As familias que descarguen AbalarMóbil dispoñen das seguintes funcionalidades: 

  

• Acceder aos datos persoais. 

• Consultar as cualificacións. 

• Consultar e  ustificar as faltas de asistencia. 

• 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: Pilar Melcón (coordinadora do equipo de biblioteca), Xavier Crespo Amado, Vicente 

López Valdecantos, Sandrine Sánchez, Gloria Rivas, Amparo Vázquez, Carlos Maquieira, Antonio 

Sánchez, María Ocampo. 

TIC: Ignacio Rodiño Caramés, Felipe Roget Salgado, José Antonio Mayo Caamaño, Gloria Rivas 

Rodríguez e Miguel Fernández Nogueira. 

EDLG: Elena Martínez Bautista. 

Xestión Económica: Isabel Añón Lista. 

Abalar: Miguel Fernández Nogueira. 

Club de Lectura: María Ocampo Ferreiro. 

. 
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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 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: 

3 de decembro para 2º BACH, para entregar as notas o venres 4 de decembro.  O resto de 

sesións de avaliación (ESO, 1º BACH e Ciclo) serán os días 17, 18, 21 para dar as notas o 22 de 

decembro de 2020.  

 

2ª avaliación: 

4 de marzo para 2º BACH, con entrega de notas ao día seguinte. O resto de avaliacións 

(ESO, 1º BACH e Ciclo) coincidirán coa semana anterior a Semana Santa, para entregar notas o 

día 26 de marzo de 2021. 

 

3ª avaliación:  

A avaliación será para 2º de Bacharelato durante o mes de maio segundo as instrucións que 

se comuniquen desde a CIUG  e para os restantes niveis (ESO, 1º BACH e Ciclo) a partir do 22 de 

xuño de 2021 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 non aprobaron na 

convocatoria ordinaria.  
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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 tres 

anos, con boa acollida por parte do alumnado.  

Temos unha sección na biblioteca do centro para libros e materiais didácticos relacionados con  

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 “Orientación 

profesional”  

O centro terá en conta diversas conmemoracións como: “Día internacional contra a violencia de 

 énero”, “Día internacional da muller traballadora, “Día da Paz”… 

Podemos utilizar o portal educativo para difundir información en materia de igualdade, de interese 

para a comunidade educativa. 

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

Aproveitar ao máximo 

as horas lectivas 

Todos 

 

Evitar a perda de 

clase. Non ocupar 

horas doutras 

materias 

Todo o curso 

Realizar avaliacións 

iniciais 

Aval. Iniciais en ESO e 

en 1º BACH 

Exercicios de 

avaliación. Repaso de 

contidos de cursos 

anteriores 

Primeiro mes 

Poñer en marcha o 

protocolo COVID 

Toda a comunidade 

educativa. 

Normas sanitarias. Todo o curso 

Evitar aglomeración 

de alumnado. 

Todos Control nas entradas e 

saídas do centro 

Todo o curso 

Promover unha maior 

implicación dos 

pais/nais do alumnado 

no proceso de 

aprendizaxe dos 

seusfillos/as 

 

Todos Manter unha boa 

comunicación entre 

titorías e familias 

Todo o curso 

Recomendación de 

cita de titoría periódica 

ao longo do curso 

Detección de 

alumnado con 

dificultades 

ESO 

BACH 

Reforzos e apoios A partir das 

avaliacións iniciais 

Proporcionar 

información sobre 

estudos e saídas 

profesionais 

Todos Consultas en 

departamento de 

Orientación e ao 

profesorado de ciclo 

 

Todo o curso 

Potenciar a atención 

ao alumnado 

traballando con grupos 

máis reducidos 

 

Todos  Reducir o número de 

alumnado por aula 

Todo o curso 

Promover a 

aprendizaxe de 

linguas estranxeiras 

  

ESO e BACH Seccións bilingües en 

1º BACH (Filosofía)   

3º ESO (Plástica) 

Todo o curso 
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Obxectivos PXA Niveis Medidas Temporalización 

Contactar cos centros 

adscritos  

 

 

Alumnado doutros 

centros que reserven 

praza para 1º ESO e 

para 1º Bach 

 

Achegar información 

ao centro adscrito 

 

Reunión entre 

departamentos de 

Orientación de 

distintos centros. 

Recollida de 

información do 

alumnado novo 

Finais de xaneiro ou 

primeiros días de 

febreiro 

 

Finais de xuño 

Difusión das NOFC Todos Horas de titoría en 

ESO, información en 

Bach 

Páxina Web 

No primeiro trimestre 

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 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 

 

Aposta polas novas 

Tecnoloxías 

 

Profesorado e 

alumnado 

 

 

 

 

 

 

Actualización de 

equipos e programas 

informáticos nas aulas 

de Informática e do 

Ciclo. 

Fomentar o uso da 

Aula Virtual.  

Optimizar o uso de 

aulas EDIXGAL e 

ABALAR. 
Formación de usuarios 

Detectar necesidades 

de equipamento entre 

o alumnado 

Revista Dixital 

 

Revisión principal a 

principio de curso 

Mantemento a medida 

que aparecen novas 

necesidades 

 

Todo o curso 
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Obxectivos PXA Niveis Medidas Temporalización 

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 

Información na web e 

no departamento de 

Orientación 

3º trimestre 

Linguas estranxeiras Todos 

 

Preparación para 

probas libres 

Todo o curso. 

Mellora da 

competencia 

lingüística do 

alumnado, ESO e 

Bacharelato  

Todos Coordinación entre 

departamentos de 

linguas  

Todo o curso 

Semana Cultural Todos Actividades culturais 

organizadas por 

cursos en horario de 

mañá e tarde 

 

Semana de abril 

despois de Semana 

Santa. 

(se as condicións 

sanitarias permiten 

organizar algo) 

Concurso literario Todos Promover a 

participación do 

alumnado 

Próximo á celebración 

do Día das Letras 

Galegas 

Coeducación, 

violencia de xénero 

Todos Materia de Igualdade de 

Xénero en 2º ESO 

Adquisición de fondos  

inclusivos e coeducativos 

Conmemoracións:   

“Día internacional contra 
a violencia de  énero” 

“Día internacional da 
muller traballadora” 

 “Día da Paz” 

Todo o curso 

 

 

Días das 

convocatorias para as 

conmemoracións 
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    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 impartir clases do 

ciclo e da Extensión da Escola Oficial de Idiomas de Santiago, EOI. 

As oficinas do Centro terán como horario de atención ó público de 9:00 ás 14:00 hs.  

 

3.1  HORARIO LECTIVO DO CENTRO 

Para ESO e BACH 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 ou clases 

especiais de recuperación.  

Como novidade este curso temos un grupo de 1º de Ciclo que ten clases pola tarde, debido a que 

houbo que desdobrar en dous grupos este nivel. O horario da tarde debe permitir dous períodos de 

descanso de 20 minutos, polo tanto as clases comezan ás 15:50 h e rematan ás 21:30 h, con 6 

sesións de 50 minutos cada día, ao igual que o grupo que ten clase polas mañáns. 

Fóra 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 22:00 h xa que as clases da EOI  rematan ás 

21:30 h. 

As nosas instalacións son utilizadas polo Concello 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 consideracións puntuais e oportunas.  

De todos os xeitos, todo estará condicionado ao cumprimento das normas sanitarias e de 

seguridade que rixan no momento e ao propio Protocolo do centro. 
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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 h ata as 13:00 

h 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 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para 

o curso 2020/21 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 2020 ao 22 de xuño de 2021, 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 decembro, 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. 

 

Aínda que estaba previsto comezar o curso o 16 de setembro, debido a problemas de organización 

dos centros educativos para adaptalos ao protocolo COVID, a data de inicio quedou posposta para 

o 23 de setembro 
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Instrucións para a organización lectiva do curso 2020-2021 recollidas na seguinte táboa: 

 

Mes Día 
 

Setembro 

1, 2, 3 
Probas correspondentes á convocatoria extraordinaria    

do curso 2019/2020 

23 
Comezo das clases na ESO, Bacharelato, FP e 

ensinanzas de réxime especial 

  Outubro 12 Día non lectivo 

Decembro 

7, 8 Día do Ensino e Día da Constitución 

23 a 31 

Vacacións de Nadal 

Xaneiro 1 a 7 

Febreiro 15,16,17 Vacacións de Entroido 

Marzo 29, 30, 31 

Vacacións de Semana Santa 

Abril 1, 2, 3, 4, 5 

Maio 17                             Día das Letras Galegas 

Xuño 22 

Remate das clases no 2.º ciclo de educación infantil, 

educación especial, educación primaria, educación 

secundaria obrigatoria, bacharelato e formación 

profesional 

 

 

3.5  PERÍODOS DE VACACIÓNS 

Ademais dos períodos indicados no calendario escolar (ver táboa anexa) os días non lectivos 

escollidos polo centro serán  9 de novembro de 2020 e o 26 de abril de 2021. 
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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. 

- Para materias que necesitan ir a laboratorio ou taller para facer prácticas, poderán desdobrarse 

tendo en conta a capacidade das aulas a utilizar.  

- Sempre que haxa dispoñibilidade horaria en cada departamento valoraráse a posibilidade de facer 

desdobres nos grupos ou que o profesorado do mesmo departamento faga apoio na mesma aula 

nalgunha sesión semanal. 

- 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.  

- 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.  
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- 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 (repartidos 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: 387  

Este curso temos o alumnado repartido en maior número de grupos porque a capacidade máxima 

das aulas (tendo en conta a distancia de 1,5 m entre postos escolares) é de 22, 23 ou 24 mesas, 

dependendo das características de cada aula. 

A distribución é a seguinte: 

 

Nivel Grupo A Grupo B Grupo C 

1º ESO 

Total 47 

15 16 16 

2º ESO 

Total 62 

21 21 20 

3º ESO 

Total 55 

19 18 18 

4º ESO 

Total 61 

23 23 15 

1º BACH 

Total 70 

23 23 24 

2º BACH 

Total 52 

25 27 --- 

1º CICLO Vídeo DJ 

Total 24 

12 12 --- 

2º CICLO Vídeo DJ 

Total 16 

15 1 FCT --- 
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4. ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 

 

4.1 PARADAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO IES VIRXE DO MAR 

 

RUTA: Residencia, 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, Balbargos, Obre, Taramancos, Boa Pequena, Boa 

Grande 

RUTA: Ousoño, Albariza, Sampaio Liñaio, Pastoriza, Nimo 

 

A utilización das rutas anteriores queda detallada nos informes que se engaden a continuación 

indicando o percorrido e o estatístico de alumnado por parada. O número de alumnos 

transportados é similar ó de anos anteriores, son un total de 121 usuarios/as. 
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Non hai servizo de comedor. 
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5. DOC (DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DO CENTRO) 

 

O Documento de Organización do Centro correspondente ao curso actual foi enviado á Inspección   

Educativa o 16 de novembro de 2020, 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. 

 

 

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA E  

PLANS DE FORMACIÓN 

 

6.1  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Durante este curso 2020-2021, debido á situación de emerxencia sanitaria creada pola pandemia 

da COVID-19, non debemos adquirir ningún compromiso de organización de calquera actividade ou 

celebración que supoña unha aglomeración importante de persoas, desprazamentos longos do 

alumnado (actualmente a mobilidade está moi limitada e restrinxida), pernoctas do mesmo fóra da 

casa, intercambios con outros centros, etc. 

No momento de redactar esta P.X.A., a situación no país e a nivel internacional é moi preocupante. 

Debemos evitar calquera risco innecesario, antepoñendo a saúde das persoas, tratando de cumprir 

coas normas e recomendacións sanitarias, así como as sinaladas no propio Protocolo do centro, 

inculcando no alumnado a responsabilidade social que a situación require.  

                                                                                                                                                               

Outro aspecto importante, xa mencionado como un dos obxectivos desta programación xeral, é a 

recuperación, na medida do posible, dos contidos que forman parte do currículo e que non foron 

adquiridos no curso anterior. Debemos facer que o alumnado retome o ritmo de aprendizaxe que foi 

interrompido no mes de marzo pasado. Isto fai que a actividade lectiva e o desenrolo normal das 

clases sexa a principal prioridade deste curso e, polo tanto, aquelas actividades complementarias 

ou extraescolares que puidera propoñer unha determinada materia, non deberan ocupar horario 

doutras.     

                                                                                                                                                      

Algunhas conmemoracións establecidas no calendario escolar da Xunta de Galicia poderán ser 

organizadas no centro, sempre que se cumpran as condicións de seguridade e as indicadas no 

noso Protocolo, e de igual xeito, tamén poden ser levadas á aula, relacionándoas con contidos e o 

currículo de determinadas materias. 
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Da mesma forma, todas aquelas actividades, concursos, certames, etc. que se desenvolvan ao aire 

libre ou de forma telemática, onde se cumpran as devanditas normas de seguridade, tamén 

poderán ser levadas a cabo. 

 

Así por exemplo: 

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.  

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.  

Sinalar que neste curso non organizaremos o Magosto, polo condicionante de que o alumnado tería 

que estar en determinados momentos sen a máscara posta e estaríamos a incumprir o Protocolo 

sanitario e do centro. Por estas mesmas razóns, non está previsto organizar o festival de Nadal nin 

o de Entroido, alomenos do mesmo xeito no que se viña facendo ate o de agora.  

O curso pasado non foi posible celebrar a XXVI Semana Cultural, que sempre ten lugar no mes de 

abril, a pesares de ter xa programadas algunhas actividades. Durante esta semana, todo o 

alumnado participa en conferencias, obradoiros, talleres, teatro, pintura, concertos, deporte... pero 

pouco antes tivo lugar o peche dos centros educativos.                                                                          

Neste curso, a situación da pandemia e emerxencia sanitaria que estamos a vivir, non permite 

pensar na organización da XXVI Semana Cultural tal e como se viña desenvolvendo nos 

derradeiros anos, e a súa celebración quedará supeditada ás condicións sanitarias e ás normas de 

seguridade que rixan nese momento, polo que non se pode adquirir ningún compromiso previo. 

Dada a estreita relación do noso centro co outro instituto da localidade, o IES Campo San Alberto, 

pódese intentar realizar conxuntamente a convocatoria do concurso literario “Alberto Romasanta”, 

como en anos anteriores, no que participa o alumnado de ambos institutos. De forma alterna, a 

entrega de premios ten lugar nun ou noutro centro, correspondendo neste curso ao IES Campo 
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San Alberto. Haberá que valorar a forma de levar a cabo este concurso literario de maneira segura, 

pois non se necesita reunir presencialmente a grupos de persoas e, en todo caso, a entrega de 

premios pode reducirse a mínimos. 

Ao longo deste curso académico tamén se irá desenvolvendo o programa do Club de Lectura 

coordinado polo Departamento de Lingua Española. 

 

6.2  ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E HORARIO DE BIBLIOTECA 

Este curso houbo que habilitar parte da biblioteca como aula permanente para un grupo de 4º ESO, 

polo que o funcionamento da mesma quedou moi condicionado. Queda alguna hora libre cando 

este grupo asiste a clases que se desenvolven noutros espazos como ximnasio, aula de música, de 

plástica, taller de tecnoloxía, etc, pero son moi poucas. 

O equipo de biblioteca aproveita eses momentos, os recreos e algunhas tardes para levar a cabo o 

traballo de préstamo, organización e catalogación de libros, así como a actualización dos novos 

usuarios. 

Permanecerá aberta, segundo as posibilidades organizativas do centro, con profesor específico  no 

horario que será exposto no taboleiro, incluíndo os recreos.  

 

  

6.3  PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DO PROFESORADO 

Durante este curso desenvolveranse Plans de Formación para mellorar a competencia dixital do 

profesorado coa importante pretensión de que os participantes melloren a xestión das aulas virtuais 

e a organización de videoconferencias, para así poder garantir o ensino non presencial, no caso de 

que algunha aula, nivel ou todo o centro tivera que quedar na casa. 

Tamén é necesaria formación para o profesorado que participa no Proxecto EDIXGAL, que comeza 

este curso en 1º ESO, para aproveitar as posibilidades e os recursos dispoñibles e elaborar 

materiais adecuados para o desenvolvemento das clases. 

Debemos propiciar espazos e tempos de traballo para o profesorado participante nestes plans de 

formación,  proporcionar os recusos necesarios para o seu desenvolvemento. 

Serán organizadas sesións de traballo virtuais dos integrantes do seminario e outras sesións serán 

planificadas como traballo individual. 
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6.4  FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO: PROGRAMA,  ALUMNADO,  FASES E  

      CALENDARIO 

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 e segundo trimestres tamén se realiza, e convocatoria extraordinaria, a FCT para aqueles 

alumnos que non superasen a tempo o resto dos módulos durante o curso anterior. Este curso, 

como ocorre co resto das ensinanzas, a FCT está condicionada pola situación COVID que levamos 

arrastrando dende o mes de marzo. Isto fixo que a administración pública, ante a imposibilidade de 

que o alumnado do pasado curso fixeran as prácticas no período ordinario, establecese tres 

alternativas para eles: 

- Realizar un proxecto sustitutivo da FCT baixo a coordinación do titor, coa fin rematar o 

curso na data inicialmente establecida e titular a tempo para optar á oferta educativa das 

ensinanzas superiores 

- Realizar a FCT dende o remate do confinamento, collendo para elo o tempo necesario 

en período estival, tendo como límite o 31 de agosto de 2020 para rematar as prácticas. 

- Realizar a FCT en calquera dos períodos extraordinarios do curso 2020/21 sen que isto 

supoña perda dunha convocatoria. 

Precisamente houbo un alumno que se acolleu á terceira alternativa, polo que nestes intres está 

facendo as prácticas nunha produtora de TV da localidade do Milladoiro. O resto dos alumnos 

remataron a FCT satisfactoriamente acolléndose aos dous primeiros supostos. 

Alumnado e empresas 

A situación COVID tamén está condicionando a programación do calendario tradicional de 

actividades para o módulo de Formación en Centros de Traballo, pois ocorre que empresas coas 

que habitualmente traballa este instituto, agora non están dispostas a acoller alumnado ata que a 

situación sanitaria volva á anterior normalidade. Isto, unido á cantidade de ensinanzas do eido 

audiovisual que existen en toda Galicia, obrigan a realizar a busca de empresas antes do previsto, 

polo que xa se están realizando contactos en base ás preferencias comunicadas polo alumnado. 

Este ano, ademais, dáse a circunstancia de que a cantidade de estudantes que accederon a 2º 

curso do CM de Video DJ e Son é superior ó de anteriores promocións. Unha situación que 

contribúe a reducir aínda máis as posibilidades de atopar prácticas para o alumnado, ou alomenos 

de cumprir coas súas expectativas. 
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Todos os 14 alumnos que están agora matriculados en segundo curso teñen un expediente 

académico idóneo para aprobar o ciclo con éxito no mes de marzo, polo que con toda probabilidade 

todos poderán acceder ás prácticas no período ordinario que vai de abril a xuño. A maioría dos 

alumnos amosaron interese por facer as prácticas no eido do son (posprodución, edición, 

gravación, dobraxe ou son directo), sendo este ano minoritarios os que se decantan polo eido da 

imaxe (fotografía, vídeo) e inexistentes os que queren facelo no eido da animación musical en vivo. 

Unha circunstancia que en principio é propicia para mellorar as súas posibilidades de facer a FCT 

no eido que prefiren, xa que o eido do son é menos demandado polo estudantado do audiovisual, e 

a situación COVID fixo que pechasen moitas empresas dedicadas aos eventos en vivo. 

 

Fases de desenvolvemento da FCT 

En canto á calendarización da FCT, xa en anteriores cursos se demostrou o éxito de adiantar o 

contacto coas empresas ao mes de xaneiro. Pero, tendo en conta o establecido no apartado 

anterior,este ano ese contacto aínda se adiantará máis, ata o mes de novembro. Esta decisión non 

só 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). A principal motivación é a situación COVID e a 

negativa dalgunhas empresas a acoller alumnos mentres perdure a situación sanitaria de 

excepcionalidade.  

En consecuencia, o calendario de organización da FCT queda do seguinte xeito: 

- Do 1 de outubro ao 21 de decembro: período para realizar as prácticas en convocatoria 

extraordinaria. 

- Do 1 de outubro ao 15 de novembro: 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 16 de novembro ao 7 de marzo: contacto coas empresas para pechar os acordos de 

acollida de alumnado en prácticas. Excepcionalmente, este período pódese estender ata o 

22 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 22 ao 26 de marzo: sinatura dos convenios con aquelas empresas que aceptasen acoller 

a un ou varios alumnos en prácticas.  
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- Do 5 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 7 

ou 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. 

- 23 de xuño: avaliación final do alumnado de segundo curso 

 

 

7. ORZAMENTO DO CENTRO 

 

Debido ás circunstancias derivadas do confinamento no último trimestre do pasado curso 2019-20, 

no que os gastos de funcionamento resultaron minimizados en relación a cursos anteriores, o 

centro dispón de orzamento suficiente para poder afrontar os gastos previstos ata a próxima 

recepción de fondos que terá lugar no primeiro trimestre do próximo ano. 

En febrero será enviado o avance do orzamento do ano 2021. 

. 

 

8. PEC (PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO) 

 

Un dos obxectivos para este curso será a revisión e posta ao día doutros documentos 

programáticos do centro, dado que levan determinado tempo sen actualizar. 

Tal é o caso do PEC, Proxecto Educativo do Centro, que xa foi parcialmente revisado durante o 

curso 2016-2017, e necesita unha actualización parcial. 

 

Para unha correcta posta ao día, haberá que recolocar parte dos contidos que xa están elaborados, 

como son por exemplo as NOFC. Outras partes están algo desfasadas, como o relativo ao contexto 

socio-económico e lingüístico do centro, aínda que reflicte de forma bastante aproximada a 

situación real actual. Por último, quedan aspectos do PEC que se deberían refacer e actualizar 

máis en profundidade. 
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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 Ane o V, o Pro ecto 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 Pro ecto Lector de Centro”  Tamén se di que “O pro ecto 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. 
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- 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. 

- 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 

 

Este curso o alumnado non pode utilizar a biblioteca escolar durante o tempo do recreo como 

espazo de lectura porque a súa capacidade quedou moi reducida. 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. Os departamentos poden experimentar distintas maneiras de introducir uns 

tempos fixos diarios para a lectura en diferentes 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. 
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- 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. 

- O Equipo de Biblioteca, formado polos seguintes profesores: Pilar Melcón (coordinadora, 

Música), Sandrine Sánchez (Francés), Xavier Crespo (Filosofía), Antonio Sánchez 

(Plástica), María Ocampo (Lingua Castelá), Carlos Maquieira (Grego), Gloria Rivas 

(Filosofía), Amparo (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) 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: 
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A) Participación do profesorado do equipo de biblioteca na catalogación de fondos e 

proposta de actividades de dinamización da biblioteca. 

B) Actualización dos carnés de usuarios. 

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  a e istente na aula, dedicando un tempo diario  

 • Crear os primeiros itinerarios lectores, que se incorporarán como su estións 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 te tos en diferentes soportes  

 • Aprender a definir, de forma escrita e oral, o lé ico básico que se mane a a diario en cada 

materia. 

 • Traballar a comprensión lectora  

 • Potenciar a lectura individual e colectiva de te tos na clase   

• Practicar a oralidade: resumos, comentarios, debates, exposicións. 
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 • Esi ir a necesidade de e presarse 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. 

 • Esi ir 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... 

 

PLAN LECTOR 

 

Contribución das materias lingüísticas: 

 

LINGUA CASTELÁ  

 

1º ESO 

 

1.- Lectura obrigatoria dun libro de libre elección por parte do alumnado,                                                     

con previo visto bo da profesora. 

2.- Lectura dramatizada de La ratonera de Agatha Christie.  

3.- Lectura obrigatoria do libro Las aventuras de Ulises de Rosemary Sutcliff. 

 

2º ESO 

 

1.- Antoloxía poética elaborada pola profesora. 

2.- El ladrón del rayo. Rick Riordan. 

3.- La tortuga de Darwin. Juan Mayorga. 

 

3º ESO 

 

1.- Antoloxía poética elaborada pola profesora. 

2.- Lazarillo de Tormes. Editorial Vicens Vives 

3.- Fuenteovejuna. Editorial Vicens Vives 

4º ESO 

 

1.- Matar a un ruiseñor. Harper Lee. 

2.- El encaje roto. Pardo Bazán. Contraseña editorial. Edición e prólogo de Cristina Patiño. 

3.- El chico de la última fila. Juan Mayorga. 
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1º BACHARELATO 

 

1.- Nunca me abandones. Kazuo. Ishiguro. Anagrama. 

2.- La Celestina. Fernando de Rojas. 

3.- El Quijote. Miguel de Cervantes. Oito primeiros capítulos. 

 

2º BACHARELATO 

 

1.- El lector de Julio Verne. Almudena Grandes. 

2.- Romancero gitano. Federico García Lorca. 

     La fundación. Antonio Buero Vallejo. 

3.- Crónica de una muerte anunciada. Gabriel García Márquez. 

 

 

 

LINGUA GALEGA 

 

 

1º ESO 

 

1.- Chamádeme Simbad. Francisco Castro. (Galaxia ) 

2.- O misterio de Portomarín. Antía Yáñez. (Galaxia) 

3.- E Xoel aprendeu a voar. Marica Campo. (Ed. Santillana. Oqueleo) 

 

2º ESO 

 

1.- Iridium. Francisco Castro. Ed. Galaxia 

2.- O misterio do torque de Burela. Antía Yáñez. Ed. Galaxia 

3.- Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta. Ledicia Costas. Ed. Xerais 

 

3º ESO 

 

1.- Os nenos da varíola. María Solar (Galaxia) 

2.- Penúltimas tendencias. Carlos Negro. (Ed. Xerais) 

3.- Un de nós mente. Karen M. McManus. (Sushi books) 

 

4º ESO 

 

1.- DX. Eli Ríos. Ed. Urco Editora 

2.- Made in Galiza. Sechu Sende. Ed. Galaxia 

3.- Un animal chamado néboa. Ledicia Costas. Ed. Xerais 
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1º BACH 

 

1.- Vento ferido. Carlos Casares. Ed. Galaxia 

     A esmorga. Eduardo Blanco Amor Ed. Galaxia 

2.- A arte de trovar. Santiago Lopo. Ed. Xerais 

     O lapis do carpinteiro. Manuel Rivas. Ed. Xerais 

3.- Mulleres. Mª Carmen Rey. Ed. Toxosoutos 

     De catro a catro. Manuel Antonio. Ed. Galaxia 

 

 

2º BACH 

 

1.- Tantos anos de silencio. Francisco Castro. Ed. Galaxia 

2.- Remexido de patacas. Eli Ríos. Ed. Baía 

3.- Senlleiras. Antía Yáñez. Ed. Galaxia 

 

 

2º BACH  LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX E ACTUAL.  

LISTA DE AUTORAS E AUTORES de lectura e traballo. 

 

Primeira avaliación 

Ramón Cabanillas (poesía, teatro), Manuel Antonio, Castelao (narrativa, teatro) 

Otero Pedrayo,  Vicente Risco, Dieste (teatro) 

 

 

Segunda avaliación 

Celso Emilio Ferreiro, Manuel María, Luz Pozo Garza, Xohana Torres, Uxío Novoneyra,   Ánxel 

Fole, Eduardo Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro (narrativa e teatro), Neira Vilas, Ferrín (narrativa e 

poesía), María Xosé Queizán, Roberto Vidal Bolaño (teatro) 

 

Terceira avaliación 

Luís Seoane, Ana Romaní, Manuel Rivas, Yolanda Castaño, María Reimóndez, Agustín Fernández 

Paz, Teresa Moure (ensaio) 

 

 

INGLÉS 

 

O Departamento de Lingua Inglesa ten a disposición do alumnado unha ampla colección de 

obras tanto de ficción coma de carácter documental, tanto clásicas como modernas e en 

distintas versións, adaptadas tanto a nivel de vocabulario como na complexidade das estruturas 

sintácticas, ós coñecementos dos alumnos nos diferentes cursos, así coma publicacións 

periódicas de diversas temáticas.  
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No presente curso será obrigatorio para o alumnado de ESO facer unha lectura complementaria 

e entregar un traballo sobre ela en cada unha das avaliacións. Para o alumnado de Bacharelato 

esta actividade terá carácter voluntario, se ben o profesorado propiciará que fagan uso deste 

recurso. 

 

FRANCÉS 

 

Este departamento dedica en tódalas clases un tempo a lectura, xa que para a realización das 

tarefas os alumnos teñen que ler os enunciados dos exercicios para poder realizalos. Tamén 

teñen que ler textos literarios, científicos, turísticos, etc, a partir dos cales traballarán os temas 

que se lles propoñan. Ademais da información que atopen neses textos o profesorado 

facilitaralles unha serie de recursos cos que poidan ampliar esa información (enciclopedias, 

internet, revistas, ...). 

Outra actividade cotiá será a busca nos dicionarios das palabras de vocabulario que non 

entenden e para non esquecer o seu significado facer frases con elas. De cando en vez, 

poderemos facer textos sinxelos utilizando as estruturas gramaticais, os tempos verbais e o 

léxico tratado ese dia na clase de lectura. 

Para fomentar a lectura e a visita regular a Biblioteca do centro entre o noso alumnado, ademais 

destas actividades, haberá a posibilidade de realizar un traballo opcional sobre un libro de 

lectura e/ou unha película francesa. Para facelo poden acudir aos fondos da Biblioteca. 

Despois de ler o libro deberán facer un traballo coa ficha técnica do libro (título, autor, editorial, 

ano de publicación, ISBN, ...), un resumo e unha valoración persoal do mesmo, ou realizar as 

actividades que presenta o propio libro. 

 

 

GREGO 

 

Desde esta materia, e tendo en conta o plan lector do centro, intentaranse levar a cabo 

propostas de traballo onde xurdan procesos implicados na competencia lectora como os 

seguintes: 

・ Adquirir e consolidar o hábito lector e mellorar a competencia lectora individual: favorecer o 

uso correcto (oral e escrito) das linguas de ensino-aprendizaxe. 

・ Consecución das competencias curriculares: axuda na comprensión lectora de textos (ou 

outro material complementario) que deben manexar nas tarefas escolares; apropiación do 

vocabulario específico de cada área. 
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・ Comprender globalmente (capacidade para identificar a idea principal do texto). 

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

・ Elaborar unha interpretación (capacidade para extraer o significado e realizar inferencias a 

partir do lido). 

・ Reflexionar sobre o contido do texto (capacidade para relacionar o contido do texto cos 

coñecementos previos). 

・ Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do texto coa súa 

utilidade e función).  

 

Para isto, algunhas das actividades propostas poden ser: 

 

・ Dedicación á lectura naqueles temas teóricos da materia, de maneira que esa lectura vaia 

acompañada coa explicación correspondente do profesorado. Posteriormente, o alumnado 

podería elaborar esquemas que lle axudasen a estruturar os temas, servindo estes como 

ferramenta de aprendizaxe. 

・ Lectura de textos recollidos en libros, revistas ou prensa relacionados co mundo clásico. 

・ Lectura persoal dunha obra da literatura grega traducida e/ou adaptada. 

・ Realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos da materia. 

・ Elaboración dun vocabulario especifico das linguas e cultura clásicas. 

 

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)  

• Número de actividades deste Plan que foron realizadas  

• Número de boletíns e guías publicados  

• Número de fondos adquiridos  

• Número de préstamos 

      • Orzamento destinado á biblioteca 
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9.2  CLUB DE LECTURA "TOL@S POLA LECTURA"     
 

O club “Tol@s pola lectura” naceu hai oito anos no IES Virxe do Mar de Noia.  

Durante o presente curso 2020-2021 o Club Tol@s pola lectura continuará a súa aindaina 

pero debido ás restriccións debidas á pandemia, a súa organización será como se precisa a 

continuación: 

* O número de alumnos que temos a comezo de curso é 3. Ao longo do curso poderán apuntarse 

máis alumnos, ata un máximo de 10. 

* Farase como mínimo unha reunión presencial ao trimestre. O resto de reunións serán en liña, vía 

videoconferencia. Terán unha duración dunha hora e se celebrarán os martes pola tarde, de 17 a 

18, en semanas alternas. 

* As lecturas e actividades previstas para este curso son: 

- El código da Vinci (nueva edición), Dan Brown. Edición adaptada polo propio autor para lectores 

adolescentes. Editorial Planeta. ISBN: 9788408164227. 

- Soy el número cuatro, Pittacus Lore. 

- El misterio de la guía de ferrocarriles, Agatha Christie. 

- Obra de Laura Gallego por determinar. Elaboración dun traballo gráfico para a autora. 

- Lectura de obras dramáticas variadas de autores actuais. 

- Elaboración dun xogo de mesa baseado en obras de temática vampírica. 

* A metodoloxía será a seguinte: 

- Debate e comentario sobre as obras. 

- Lectura dramatizada. 

- Exposicións individuais. 

- Sesións presenciais de coordinación da elaboración dos proxectos. 

Estas son as obras que, como mínimo, temos previsto ler. Por suposto, se a organización do curso 

o permite, faremos máis. 
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10.  PLAN TIC: PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A  

COMUNICACIÓN 

 

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, 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 comezan neste curso o traballo cos portátiles do proxecto EDIXGAL, 

unha ferramenta fundamental para o labor de aprendizaxe cotián nun evidente uso e potenciación 

do centro polas novas tecnoloxías.  

O Proxecto Abalar continúa no presente curso en 2º de ESO, como último ano. Lembremos que 

ambos os dous proxectos, EDIXGAL e ABALAR, inclúen e integran 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.  

EDIXGAL 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 EDIXGAL 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 obxectivo principal da incorporación ao programa EDIXGAL é continuar no proceso de 

dixitalización das aulas e do ensino, empregando os materiais técnicos e educativos que se porían 

á nosa disposición. Tamén serían obxectivos deste proxecto os que se detallan a continuación: 

Potenciar a formación tecno-pedagóxica do profesorado. 

Facilitar o acceso das TIC ao alumnado e incidir no seu uso responsable. 

Impulsar a comunicación on-line. 

Potenciar a capacidade de razoamento, motivación, coñecemento e comunicación dos alumnos. 

Facer uso das ferramentas tecnolóxicas no seu aspecto interdisciplinario. 
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Favorecer a construción de coñecemento dentro do contexto curricular. Trataríase  de converter a 

información en coñecemento. 

Desenvolver o pensamento crítico. 

Aumentar o interese por aprender e desenvolver a competencia de aprender a aprender. 

Familiarizarse co novo contexto de aprendizaxe que estes medios definen tomando conciencia de 

que son a base para unha  aprendizaxe autónoma e de futuro. 

Conseguir os obxectivos mínimos do currículo a través de novas metodoloxías. 

Este  modelo dixital empeza no curso 2020-21 para o alumnado de 1º da ESO coa incorporación de 

materiais e libros dixitais nas seguintes materias: Lingua Castelá, Lingua Galega, Matemáticas, 

Inglés, Francés, Educación Física, EPVA, Valores éticos e materias de libre configuración como 

Xadrez, Obradoiro musical e Climántica. 

Aproveitando a estrutura informática do centro e das propias aulas, adscritas ao proxecto Abalar, o 

alumnado descargara os contidos nos seus portátiles e,  en base a eles desenvolverán as 

actividades. Posteriormente haberá unha conexión a un entorno virtual de aprendizaxe onde o 

profesorado podería observar, dirixir, corrixir etc os traballos do alumnado. 

No curso seguinte, 2021-22,  ampliaríase o proxecto ao mesmo alumnado, xa cursando 2º de ESO 

e reiniciaríase co novo alumnado de 1º.  

O proxecto terá continuidade se as avaliacións correspondentes do mesmo foran positivas tanto da 

administración como do propio centro. 

Esperando que o profesorado poida dispor e observar os contidos curriculares, a aprendizaxe que 

debemos favorecer co uso deste proxecto e das novas tecnoloxías tería as seguintes 

características: 

Activa. O alumno/a realiza distintas actividades para adquirir coñecementos e relacionalos con 

outros previos nunha auténtica aprendizaxe significativa. 

Construtiva. As actividades teñen como finalidade a construción do coñecemento. Sería unha 

construción persoal da realidade a partir da experiencia. 

Interactiva. O alumno constrúe o coñecemento a partir de diferentes puntos de vista dun mesmo 

fenómeno. A observación dun suceso desde diferentes perspectivas provocarán un conflito 

conceptual que solucionará mediante esa construción. 
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Tecnolóxica. Utiliza os medios tecnolóxicos como instrumentos cognitivos ao servizo do 

pensamento  e o desenvolvemento persoal. 

Para un correcto aproveitamento do proxecto, a dirección do centro e a persoa coordinadora 

velarán para que o uso que se faga dos recursos proporcionados sexa o mellor posible. Canto ao 

profesorado, fomentarase a participación nas actividades formativas derivadas da aceptación e 

inclusión no proxecto e, desde a coordinación, resolveranse na maior brevidade posible, todas as 

dúbidas que poidan xurdir. Canto ao alumnado, a persoa coordinadora e o profesorado implicado 

instruirá no uso correcto do entorno virtual e dos materiais didácticos e resolverá as dúbidas que 

poidan xurdir, afianzando dese xeito a competencia dixital. Canto ás familias, serán 

convenientemente informadas das características do proxecto (préstamo dos dispositivos, uso da 

plataforma, servizo premium…)  Procurarase tamén unha coordinación cos centros E-Dixgal da 

contorna. 

Dada a situación excepcional do presente curso académico, as ferramentas TIC cobran unha 

especial  importancia e relevancia, dado que en calquera momento pode darse unha situación de 

ensino non presencial.                                                                                                               

Estamos levando a cabo por parte do centro, un plan de formación e actualización destinado ao 

profesorado, para uso das plataformas que permiten o manexo das aulas virtuais. Ao mesmo tempo 

estase a aproveitar o ensino presencial para desenrolar no alumnado as habilidades necesarias 

para o manexo e control das ferramentas das aulas virtuais. 

No presente curso, levarase a cabo unha importante renovación de equipos informáticos nas aulas: 

ordenadores nas aulas informáticas, cañóns, pizarras dixitais, proxectores, etc. 

O equipo encargado da dinamización das TIC do centro, ten repartidas as tarefas en catro partes 

diferenciadas:  

a) Xestión das contas de correo para alumnado e profesorado.  

b) Proxecto EDIXGAL.  

c) Mantemento e información do estado dos equipos TIC non ABALAR.  

d) Aula Virtual. 

e) Proxecto ABALAR. 
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11.  E.D.L.G.: EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

COMPOSICIÓN DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓNO E.D.L.G do I.E.S. Virxe do Mar de Noia. 

PROFESORADO: 

• Mª Elena Martínez Bautista, coordinadora do EDLG e profesora do Dpto. de Francés  

• Antía Figueiras Carballo, profesora do Ciclo Medio de Vídeo DJ 

• Xosé Antón López Vázquez,   profesor de PT do Departamento de Orientación 

• Santiago Robado Gaudeoso, Vicedirector e profesor do Dpto. de  Bioloxía e Xeoloxía  

• Ignacio Rodiño Caramés , profesor do Departamento de Lingua Galega 

• Dolores Rodríguez Varela, profesora do Departamento de Filosofía  

• Felipe Roget Salgado, profesor do Departamento de Tecnoloxía  

• Concepción Sabucedo Álvarez, profesora do Departamento de Xeografía e Historia 

• Antonio Francisco Sánchez Hernández, profesor do Dpto. de Educación Plástica e Visual 

• María Dolores Silva Sieira , profesora do Departamento de Lingua e Literatura Española 

• Raquel Troitiño Barros, profesora do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 

 
ALUMNADO dos diferentes niveis do centro educativo: 
  

• Pablo Sampedro Ramos (1º BACH)  

• Paulo Tajes Fernández  (1º BACH) 

• Aldara Couce Filgueiras (4 ºESO)  

• Isabel Sidibe Castelo (4º ESO)  

• Laura Amor Alfonsín  (3º ESO) 

• Lucía Arias Vázquez (3º ESO) 

• Anxo Laranga Piñeiro (3º ESO) 

• Lara León Vidal (3º ESO) 

• Sofía Rey Arufe (3º ESO) 

• Malva Abuín Rodríguez (2º ESO)  

• Alba Alonso Méndez (2º ESO) 

• Beltrán Carou González (2º ESO) 

• Diego Chouza Vara (2º ESO) 

• Uxía Lourido Ruibal (2º ESO) 

• Iker Queiro Alvite  (2º ESO) 

• Adela Soutelo Vázquez (2º ESO) 

• Nerea Siso Alonso (2º ESO) 

• Fernando Trillo Torres (2º ESO) 

 
 

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.  
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SITUACIÓN LINGÜÍSTICA DO CENTRO. 

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 galego-falantes 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. 

 

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. 

 

OBXECTIVOS 

A. OBXECTIVOS XERAIS 

• 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. 

• Acadar as cotas máis elevadas de prestixio para a lingua galega en toda a comunidade 

educativa. 

• Vencer prexuízos e estereotipos negativos con respecto ao uso do galego. 

• Implicar a todos os axentes escolares neste proceso, nomeadamente, ás familias do noso 

alumnado. 

 

B. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Promover unha actitude positiva cara o uso da lingua galega tanto no profesorado como no 

alumnado. 

• Mellorar a competencia lingüística ofrecendo asesoramento. 
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• Corrixir a situación social de desigualdade nas linguas. 

• Informar acerca de novidades e impulsar o uso do galego en comunicacións, actividades e 

intercambios orais. 

 

C. OBXECTIVOS PUNTUAIS 

 

• Estender un uso xeneralizado do galego tanto a nivel oral como escrito, reforzando a súa 

dimensión comunicativa en relación con contextos vivos. 

• 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. 

• 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 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Fomentar, empregando como punto de partida a biblioteca “María Mari o”, o hábito lector en 

galego e, ao mesmo tempo, o gusto pola música e cinematografía de expresión galega. 

• Fomentar a participación no Club de Lectura e nos distintos obradoiros propostos pola   

Biblioteca. 

• Impulsar a creación literaria en lingua galega. 

• Impulsar a normalización lingüística e cultural do contorno, nun labor dinamizador que 

preste singular atención ao sector comercial. 

• 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.  

• Vencellar a lingua galega a un imaxinario de modernidade e de prestixio social. 
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ACTIVIDADES A DESENVOLVER PARA A DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

 

Como no pasado curso, a nosa intención este curso vai ser colaborar cos distintos Departamentos 

Didácticos, coa Biblioteca Escolar, co Club de Lectura e con Vicedirección. Unhas veces 

participaremos nas actividades propostas por eles, outras proporemos actividades a realizar dende 

os departamentos ou para todo o centro. Por mor da pandemia, este curso 2020-21 terá as 

actividades complementarias e as saídas extraescolares moi limitadas. Dende o EDLG, tentaremos 

buscar propostas atractivas para saír da rutina das clases con actividades diferentes, sempre coa 

finalidade de dinamizar o uso do galego na nosa comunidade educativa. 

          1º TRIMESTRE 

• Concurso «Cousas que facer no outono» dirixido a todo o alumnado do centro. Consiste en 

contar mediante una historia con imaxes  ou un vídeo todas as actividades que podemos facer no 

outono. Os traballos gañadores publicaranse na revista dixital VDM. 

 

• O 16 de novembro,  asistimos ao webinario da científica galega afincada en Houston,  Sonia 

Villapol Salgado,  Só a ciencia nos rescatará da pandemia.  Esta charla vai dirixida a alumnado de 

4ºESO e Bacharelato e disfrutarán dela acompañados de profesorado do Departamento de 

Bioloxía. 

 

• Festexar o Dia da non violencia contra a muller coa publicación dun manifesto e a proposta 

de asistir ao instituto vestidos de negro ou lila . 

            2º TRIMESTRE 

• Entre o 15/1 e o 12/2 convocaremos a 2ª edición do Concurso de Microrrelatos «  Dia da 

Candeloria »  dirixido a todo o alumnado do centro. O concurso consiste en redactar un microrrelato 

de temática amorosa no que teñen que inserir seis palabras que este ano serán : lámpada, 

buxaina, balocas, amorodos e salamántiga. O 19 de febreiro faranse públicos os nomes dos 

gañadores. Os Microrrelatos gañadores publicaranse na Revista Dixital VDM. 

 

• O profesor de E. Plástica Antonio Sánchez aproveitará os microrrelatos gañadores para que 

os seus alumnos  realicen  postais coas que decorar o instituto. 

• Celebración do Entroido con visionado de vídeos dos Entroidos máis tradicionais de Galicia 

nas clases. Animaremos a que un día, posiblemente venres, asistamos disfrazados ao instituto. 
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• Día Internacional da Muller: ímolo festexar o día 9 de marzo ca lectura dun manifesto no 

patio. Animaremos a toda a comunidade educativa a vir vestidos/as cunha camisola lila. 

            3º TRIMESTRE 

• Si é posible, gustaríanos organizar para algún curso da ESO a  Ruta guiada “Co ece a túa 

vila” onde faremos fincapé nos lugares de especial interese da vila de Noia, para que o noso 

alumnado aprenda a valorar o seu patrimonio. Para esta actividade, contaremos coa colaboración 

dun profesor do centro xubilado. 

 

• Con motivo do Día do Libro, a medidados de abril convocaremos o Concurso de Podcast 

« E ti, que vés lendo ? » en colaboración coa Biblioteca. Esta actividade de animación á lectura 

consiste en que o alumnado participante grabe un Podcast recomendando o último libro que leron 

en lingua galega. 

 

• Exposición por distintos espazos do centro e lectura da obra do autor homenaxeado no Día 

das Letras Galegas 2020. Esta actividade farémola en colaboración coa Biblioteca do centro. 

 

• Participación no Concurso Literario “Alberte Romasanta”, do Día das Letras Galegas 2021 

nas modalidades de poesía e narrativa do IES Virxe do Mar xunto co IES Campo de San Alberto de 

Noia. Durante o mes de maio, desenvólvese esta actividade cultural, esencialmente literaria na que 

participa o alumnado dos diferentes niveis de ambos centros de ensino. Cada ano, un dos centros 

encárgase da organización que este curso volve a ser o IES Campo de San Alberto. 

            ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE TODO O CURSO 

• Participación activa en todas as actividades propostas pola Biblioteca e polo Club de 

Lectura ao longo de todo o curso. 

 

• Divulgación dos materiais e convocatorias enviados pola Dirección Xeral de Política 

Lingüística así como da Mesa pola Normalización Lingüística (comunicacións escritas, correo 

electrónico...) asociación de defensa do idioma da que o noso centro é socio colaborador. Todo este 

material será exposto no taboleiro do EDLG. 

• Mantemento da web do instituto, onde se vaian introducindo as actividades realizadas 

durante o curso escolar. 
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• Colaboración coa Revista dixital do instituto VDM, enviandolle novas ou materiais para a 

súa publicación. 

 

• Colaboración aberta e constante co Concello de Noia, especialmente coas Concellarías de 

Cultura e Deporte, Educación e Normalización Lingüística. Igualmente imos ter unha estreita 

relación cos movementos asociativos e de participación relacionados coas actividades de ocio, 

lecer e consumo da mocidade. 

 

 
    12. PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO 

 

 

Durante o actual curso académico intentarase actualizar 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 non teña o suficiente dominio das linguas poida 

seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle impartan.  

 

 

    13. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

 

Dadas as expecionais características do presente curso académico, logramos reducir a ratio en 

todos os niveis de ESO logrando repartir en 3 grupos cada nivel. Así pois, en 1º, 2º e 3º ESO temos 

grupos cun máximo de 21 alumnos/as e en 4º ESO temos 2 grupos de 23 alumnos/as e 1 grupo 

máis reducido de 15 alumnos/as. 

 

Tratamos de confeccionar grupos equilibrados entre sí, atendendo ao nivel académico, a posibles 

casos que presenten dificultades e ao número de nenos e nenas en cada grupo. 

Desta forma, pretendemos unha mellor atención á diversidade, por tratarse de grupos polo xeral 

pouco numerosos, heteroxéneos pero con características similiares dentro do mesmo nivel, 

favorecendo unha actuación máis individualizada naqueles casos que se precise. 
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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 1º e 2º ESO) a 

cargo dos profesores de PT e Grego e tamén apoio na competencia matemática a cargo dun 

profesor de Matemáticas. 

 

En 1º e en 2º ESO temos alumnado con necesidades educativas especiais que están atendidos 

polo profesor de Pedagoxía Terapéutica e, nalgunhas das materias, realiza apoios dentro da aula. 

 

Por outra parte o Departamento de Orientación está en contacto con diferentes organismos e 

servizos do contorno, como Logopedas, Psicólogos, Cruz Vermella, Servizos Sociais, Centro de 

Información á Muller (CIM) a fin de planificar unha actuación conxunta en beneficio do alumnado e 

poder 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, ademais das actividades xerais que 

se realizan cada curso académico recollidas no citado plan, indicamos os seguintes obxectivos para 

o curso actual.   

 

CONVIVENCIA E CULTURA DA PAZ 

O traballo central en torno ao eixe da convivencia leva consigo ter presente o concepto de non 

discriminación por razón de xénero, raza, crenza, cultura, características persoais e entorno 

sociocultural, e pretende como obxectivo acadar unha situación de equidade que trate de 

compensar desigualdades e favorecer a inclusión  en  entornos democráticos e responsables co 

individuo e os grupos. 

Traballar a convivencia é importante porque: 

• Pon énfase na necesidade de comprender aos demais. 

• Ensina a desenvolver proxectos comúns. 

• Ensina a manexar os conflictos de forma pacífica e non violenta. 

• Promove a aprendizaxe cooperativa. 

• Promove o desenvolvemento social e moral, baseado en valores de aceptación universal. 

• Promove o desenvolvemento da responsabilidade e a participación activa na vida do centro. 

• Procura tamén a cidadanía responsable e activa no propio contorno. 
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O traballo para acadar estes obxectivos desenvólvese no noso centro a través de dúas liñas. 

 

-Programas e actividades no plan de acción titorial. 

 

-Sensibilización respecto da discriminación en calquera das súas formas: acoso escolar, violencia 

contra a muller, coñecemento da realidade de grupos sociais desfavorecidos, etc. 

 

-Actividades sobre habilidades e competencias sociais, resolución pacífica de conflictos, educación 

emocional… 

 

Tamén a través dos temas transversais nas distintas materias traballamos: 

 

-Educación para a igualdade: recoñecemento da igualdade plena nas oportunidades e o 

rexeitamento á discriminación. 

-Educación ambiental. 

-Educación para a saúde: Promoción de alimentación saudable co reparto de froita fresca nos 

recreos e promoción de actividade física.  

 

A EQUIDADE E ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Preténdese  acadar a non discriminación e a equidade social na convivencia traballando na 

integración  coas distintas medidas de atención á diversidade e a  erradicación da exclusión: 

 

-Actividades de distinto tipo que fomenten a inclusión e pertenza ao centro. 

-Colaboración en distintas campañas de solidariedade con outros organismos do entorno: Cáritas, 

Cruz Vermella. 

-Medidas curriculares e metodolóxicas de integración educativa co alumnado que presenta 

diferentes maneiras de aprender ou situacións desfavorecidas. 

 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Son obxectivos dunha educación intercultural: 

Propiciar actitudes que leven a valoración da gran riqueza que supón a interculturalidade no centro 

e no entorno. 

Afondar no interese polo coñecemento e respecto doutras culturas. 
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MELLORA DA CONVIVENCIA NO CENTRO 

Facilitar a integración de todo o alumnado, respectando as diferentes situacións de diversidade que 

amosen. 

Favorecer o sentimento de identificación co centro educativo de todo o alumnado sen 

discriminación por razón de sexo, idade, crenza, cultura,  identidade de xénero, etc. 

Priorizar o traballo de prevención de conflitos, implicando ao profesorado  na atención a problemas 

de relación, adaptación de calquera alumno ou alumna para unha rápida intervención. 

Favorecer canles de comunicación e seguridade entre o alumnado ante casos de acoso para ser 

quen de expresar e denunciar a situación e pedir axuda. 

Intervención no inicio de casos de absentismo. 

Desenvolver actividades para dotar ao alumnado e titores de información e habilidades de 

resolución de conflitos, mellora do clima de aula, aceptación da diversidade e respecto ás 

diferenzas. 

Diminución do número de partes de incidencia. 

Fomentar a implicación das familias. 

 

O profesorado comunicará aos titores as situacións de conflitos de relación nos grupos, o titor ou 

titora fará a intervención inicial co alumnado e familias e decidirá a conveniencia de solicitar a 

intervención de mediación no Departamento de Orientación. 

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. 

 

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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