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Recolle as aportacións feitas pola CCP na súa reunión do día 24 de xaneiro de 2022. 

Recolle as aportacións feitas polo Claustro na súa reunión do día 21 de febreiro de 2022. 

Recolle as aportacións feitas polo Claustro na súa reunión do día 20 de decembro de 2022 
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0.- Acerca da linguaxe empregada neste documento 

Empregaranse preferentemente termos que inclúan ambos xéneros pero, no caso de 

non ser posible, por economía lingüística, utilizarase o masculino como termo non 

marcado, agás que a situación comunicativa requira facer explícitos ambos xéneros. 

1.- Centro. 

1.1.- Datos do Centro 

Nome: I.E.S. Xoán Montes 

Enderezo: Rúa Montevideo s/n 

Teléfono: 982870407 

Correo electrónico: ies.xoan.montes@edu.xunta.gal 

O noso centro é publico, con recoñecida experiencia educativa, baseada na motivación 

do profesorado e alumnado e nos bos resultados obtidos ao longo do tempo e nas 

competencias adquiridas polo noso alumnado. 

O centro caracterízase por ser aberto ás familias, por alumnado e profesorado que 

apostan por un ensino público de calidade axustada aos interese e necesidade dos 

estudantes e á evolución da nosa sociedade e retos que plantexa. 

1.2.- Características do contorno 

a) Socio-cultural: Está ubicado no centro da cidade e é receptor dun grande número 

de inmigrantes procedentes de diferentes países, sobre todo de fala hispana pero 

tamén de Europa do Leste ou África. 

b) Económico: Esta realidade social e cultural dá lugar a unha situación económica 

complexa. Unha boa parte do sustentador principal da familia traballa por conta 

allea ou no sector público: 44% traballan por conta allea e o 31,50% no sector 

público. Sobre o 15% son autónomos.  
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c.  Lingüístico: Está configurado por: 

1. Unha poboación maioritaria, en torno ao 85% na ESO e o 69% no Bacharelato, 

que usa o castelá como idioma habitual e que tamén posúe competencia, cando 

menos verbal, para expresarse en lingua galega. 

2. Un 16% das familias da ESO e un 28 % das do Bacharelato usa o galego como 

lingua vehicular e que posúe unha competencia similar en castelá 

3. Un 3% de inmigrantes que se enfrontan ao reto de comunicarse nunha das 

linguas citadas aínda que, entre os seus, seguen a expresarse no seu idioma de 

orixe. 

1.3.- Alumnado e familias 

O centro conta con 338 alumnos dos que 40 son estranxeiros pertencentes a 16 

nacionalidades distintas. Hai 3 alumnos con descoñecemento case total da lingua vehicular. 

 Unha alta porcentaxe convive soamente coa nai (mais do 23%) e pola contra, unha 

porcentaxe mínima (4,5%) afirma que convive unicamente co pai. 

 A grande maioría do alumnado (máis do 93%) afirma que están acompañados fóra 

do horario lectivo, mentres que arredor dun 4% manifestan non estalo. 

Internet está moi presente na vida do alumnado e o xeito maioritario de acceder é co 

ordenador e co móbil. 

O nivel de estudos da nai é superior ao do pai: 52% de nais de alumnado da ESO e o 

48% das nais do alumnado de Bacharelato teñen estudos superiores fronte aos 35% de pais 

de alumnado da ESO e o 38% de pais de alumnado de Bacharelato. 

O 48% de nais de alumnado da ESO teñen estudos medios ou básicos (non hai 

ningunha sen estudos) fronte ao 51% de pais. 

O 68% do alumnado da ESO e o 48% do alumnado de Bacharelato fan actividades 

extraescolares, maioritariamente deporte, idiomas ou clases de reforzo (en 1º e 2º ESO, 

deporte e idiomas, en 3º clases de reforzo, deporte e idiomas, en 4º, idiomas e deporte. En 

1º e 2º de Bacharelato deporte e clases de reforzo. Adican unha media de 6 horas semanais. 
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O tipo de poboación dá lugar a un alumnado heteroxéneo no que convive 

pacificamente con independencia da súa orixe racial ou étnica. Aínda así existen problemas 

puntuais de acoso que esixen medidas de sensibilización e prevención así como a 

potenciación dunha cultura de xestión pacífica dos conflitos. 

A diversidade do alumnado existente esixe: 

a.   Poñer en marcha unha serie de medidas de atención á diversidade de carácter 

extraordinario fundamentalmente asociadas á poboación inmigrante. 

b.  Potenciar a titoría individual do alumnado para facilitar a súa integración no 

grupo 

c.   Afondar na relación coas familias para conseguir compromisos delas en 

relación coa convivencia, coa formación e co rendemento do alumnado 

1.4.- Relacións con outras institucións. 

O centro ten unha relación de colaboración coas seguintes institucións e organismos: 

a. Co concello co que colabora en actividades complementarias como charlas e 

obradoiros ou no uso de instalacións. 

b. Cos dous colexios de E. Primaria que están adscritos ao centro (Quiroga 

Ballesteros e Milagrosa). Existe unha colaboración que coordinan os 

departamentos de orientación dos diversos centros. 

c. Coa Policía Nacional en obradoiros de alto interese para o alumnado. 

d. Coas universidades do SUG: Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo, 

ademais da UNED facilitando as prácticas no master do profesorado para o 

alumnado procedente de diversas carreiras universitarias.  

Así mesmo, o centro ten asinado un convenio de colaboración coa Universidade 

Complutense de Madrid. 

 

 

 



PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO       
 

 

 

6                                        Proxecto Educativo de Centro         

1.5.- Instalacións 

As instalacións do centros comprenden un edifico e unha pista exterior descuberta. 

O edificio consta de soto, planta baixa, entresollado, planta primeira e segunda planta. 

No soto atopamos: un almacén, aulas específicas de tecnoloxía, de música e dúas de 

informática, dúas aulas de desdobres e 6 departamentos. Ademais do cuarto de caldeira, e 

baños e vestiarios de alumnos e baños e vestiarios de alumnas. 

Na planta baixa podemos atopar: as oficinas, despachos: de Secretaría, de Xefatura de 

Estudos, de Dirección. Nesta planta tamén está o Departamento de Orientación, a aula de 

Plástica, o ximnasio, a biblioteca, os baños do profesorado, os dos alumnos e os das 

alumnas. Nesta planta hai 4 aulas. 

No entresollado localízase un espazo para recepción das familias e unha aula de PT. 

Na planta primeira atópanse 11 aulas de distintas superficies, 3 laboratorios: CCNN, 

Física e o de Química, un baño de alumnos e outro de alumnas. 

Na segunda planta o centro dispón de dúas aulas e dous departamentos. 

2.- Aspectos xerais 

2.1.- Obxectivos xerais. 

Partimos da idea de que o Instituto “Xoán Montes” é un centro integral que tenta 

ofrecer unha educación que satisfaga as preocupacións, intereses e necesidades de todo o 

alumnado. Deste xeito, o noso Instituto procurará cumprir os seguintes obxectivos: 

 

Obxectivos para a organización do centro 

 Implicar a todos os sectores da comunidade educativa, no funcionamento 

democrático e participativo do centro e na educación do alumnado. 

 Asegurar a difusión da información e unha comunicación fluida entre todos os 

membros da comunidade educativa.  

 Favorecer a coordinación da actividade académica con propostas de 

aprendizaxe interdisciplinares que potencien o traballo en equipo. 
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 Fomentar a participación da comunidade educativa en programas educativos 

que estén en concordancia cos valores do IES Xoán Montes. 

 

Obxectivos para a mellora do proceso de ensino e aprendizaxe  

 Crear expectativas favorables cara estudios posteriores e/ou a incorporación á 

vida laboral para garantir que cada alumno poda acadar o seu proxecto vital. 

 Fomentar a lectura e a expresión oral e escrita como elementos clave para o 

coñecemento do mundo que nos rodea e o coñecemento propio. 

 Velar pola innovación educativa como o emprego de metodoloxías activas e o 

uso das TIC que permitan atender á diversidade de forma eficaz e favorecen a 

aprendizaxe. 

 Potenciar as accións educativas encamiñadas a evitar o fracaso escolar, 

especialmente no alumnado máis vulnerable. 

 Conseguir que o centro educativo sexa un lugar onde se traballe para acadar 

unha educación que sitúe ao alumnado no centro do seu proceso de 

aprendizaxe dun xeito global para o desenvolvemento integral como ser 

humano. 

 Facilitar a inclusión no centro de todas as persoas que integren a súa 

comunidade para favorecer a igualdade de oportunidades e fomentar o éxito 

educativo no noso alumnado. 

 Fomentar o desenvolvemento de habilidades sociais así como a intelixencia 

emocional co fin de habilitar ao noso alumnado para unha aprendizaxe de vida. 

 Promover a participación e desenvolvemento dun plan de formación do 

profesorado participativo e adaptado ás necesidades do centro para unha 

aplicación real na aula. 

 Garantir o acceso e uso dos recursos dixitais e favorecer a alfabetización 

dixital de todo o alumnado do centro. 

 Capacitar ao alumnado para un uso seguro e responsable das tecnoloxías 

dixitais. 
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Obxectivos para a mellora da interculturalidade 

 Potenciar o emprego da Lingua Galega en todos os aspectos da vida do centro 

tanto nas actividades cotiás como no resto de eventos organizados como 

actividades extraescolares e/ou complementarias entre os membros da 

comunidade educativa e a súa contorna. 

 Velar polo respeto das creenzas relixiosas, raciais, ideolóxicas e culturais, 

pola igualdade de oportunidades entre os sexos e polo rexeitamento de calquer 

tipo de discriminación. 

 

Obxectivos para a mellora da convivencia 

 Establecer un marco de convivencia encamiñado a establecer unha cultura de 

non-violencia baseado no diálogo, na solución pacífica dos conflitos e no 

respecto mutuo. 

 Respectar a diferencia dos sexos e rexeitar estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres de xeito que se faga prevención de 

violencia de xénero. 

 

Obxectivos para a apertura do centro á súa contorna 

 Promover unha colaboración próxima e dinámica entre as familias e o centro 

educativo que as achegue á vida escolar dos seus fillos creando unha 

comunidade de aprendizaxe. 

 Potenciar actividades complementarias e extraescolares que convirtan ao 

centro nunha institución impulsora da cultura con espíritu colaborador tanto na 

comunidade educativa como en relación coa súa contorna. 

 Conseguir que o espazo educativo e a contorna sexan un elemento educativo 

máis, que reflexe a filosofía do centro: un espazo comunicativo, participativo 

e acolledor. 
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2.2.- Valores 

Serán introducidos seguindo os seguintes criterios: 

- Valoración e utilización do diálogo como medio de comunicación e resolución 

de problemas. 

- Participación desde a escola na reforma da sociedade. 

- Educación pluralista e non discriminatoria para paliar as diferenzas sociais. 

-  Defensa da procura da verdade en compromiso con acontecementos sociais e 

históricos. 

- Asimilación e práctica da xustiza, da solidariedade, da paz, da non-violencia... 

- Integración dos valores do medio onde se sitúa o Instituto. 

- Educación non autoritaria desde a participación na comunidade educativa. 

- Concienciación de que o centro forma parte do proceso de preparación para a 

vida e a historia persoal futura. 

- Respecto e valoración do positivo de todas as culturas, etnias, ideoloxías e 

crenzas. 

- A educación como procura dunha formación integral máis aló da aula e dos 

límites do horario. 

- Unha educación personalizada destacando a singularidade e creatividade. 

- A socialización do alumnado tanto na interrelación persoal como na 

participación na sociedade. 

- Traballo das interrelacións entre os sexos para evitar no instituto calquera 

manifestación de índole sexista. 

-  As relacións cas familias é fundamental para a adquisición dos valores 

democráticos que xorden do noso marco lexislativo, por iso é imprescindible que 

éstas asuman a súa corresponsabilidade cos obxectivos e criterios educativos do 

centro. 

-  A promoción da participación do alumnado na vida do centro.  

-  Respecto e solidariedade cos demais. 

-  Responsabilidade, sentido do deber e do traballo. 



PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO       
 

 

 

10                                        Proxecto Educativo de Centro         

-  Actitude reflexiva e crítica fronte aos medios de comunicación e a sociedade de 

consumo. 

-  Promoción da xustiza nas relacións persoais e nas estruturas e institucións 

sociais. 

-  Asumir a liberdade persoal, respectando a liberdade dos demais e rexeitando 

todo tipo de opresión e marxinación. 

2.3.- Metas educativas 

2.3.1.- Liñas de actuación 

O IES Xoán Montes establece as seguintes liñas de actuación:  

1.- Formación académica. 

Preparación do alumnado para un dominio efectivo dos coñecementos de cada unha 

das materias ó máximo nivel posible, de xeito que lles permita desenvolverse con éxito no 

mundo actual. 

2.- Fomento da lectura e escritura. 

Baixo a consideración de que esta é unha liña fundamental, todas as materias deben 

contribuír activamente, ademais do cumprimento estrito dos horarios e normas da HORA 

DE LER. 

A biblioteca, que ten un papel importante neste labor, conta cun grupo estable de 

profesorado que se encarga da súa xestión, pero calquera profesor pode colaborar, tanto 

nas actividades que esta organiza como nas tarefas diarias para o seu mantemento.  

3.- Aposta pola creatividade ante situacións e problemas. 

O IES Xoán Montes aposta por fomentar entre o alumnado respostas variadas e 

creativas ante as situacións e problemas que se produzan no proceso ensino-aprendizaxe 

como un método válido para a actuación do alumnado en cantas ocasións se lle presente na 

súa vida tanto académica como profesional. Se trata por tanto de fomentar a reflexión 

sobre a multicasualidade nas diversas situacións e problemas na vida cotiá, así como 

producir efectos varios na resposta a tales retos. 
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4.- Incorporación das Tecnoloxías da Información e Comunicación ás actividades 

do alumnado. 

O noso centro conta con dúas aulas de informática, ademais todas as aulas dispoñen 

dun ordenador con conexión a internet e canón de proxección (incluídas as aulas 

específicas). A maioría das aulas conta con encerados dixitais. 

A rede Wifi chega a todo o centro, aínda que se está a traballar no cambio dos puntos 

de acceso para que a rede edu.xunta.es chegue a todo o centro. 

O centro conta cunha web de información xeral e a totalidade dos departamentos 

empregan esta canle de comunicación para difundir información. Este ano implantouse un 

sistema de petición de cita e de documentos de xeito online. 

Así mesmo, o IES Xoán Montes conta con dúas plataformas de ensino virtual: unha de 

creación actual e a outra sufriu unha fonda actualización (tarefas feitas por dous profesores 

do centro) 

5.- Desenvolvemento da autonomía persoal do alumnado. 

a. Dotar ao alumnado dos instrumentos necesarios que lle permitan levar a 

cabo unha análise crítica da realidade na que se desenvolven. 

b. Ofrecer un entorno agradable no que os alumnos se sintan copartícipes e 

responsables. 

c. A búsqueda constante da calidade e excelencia. 

d. Favorecer e valorar o afán de superación e o esforzo persoal. 

As novas tecnoloxías ofrecen ao alumnado un amplo abano de posibilidades que lle 

permiten tomar baixo a súa responsabilidade o seu propio proceso de ensino-aprendizaxe; 

aportando autonomía ao alumnado que decide que, cando, como e de que xeito adquire o 

coñecemento que necesita. 

6.- Crear liñas de actuación dentro dun Proxecto de Formación Permanente do 

Profesorado destinado a fornecer as necesidades de modernización e actualización 

do corpo docente nas TIC 

7.- .-Estímulo da educación en valores de convivencia e cidadanía e participación 

do alumnado no proceso educativo. 
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No noso centro foméntase o tratamento da convivencia por parte do propio alumnado, 

centrado na prevención de conflitos co fin de abordalos antes de que se evidencien. 

Contamos cun Equipo de Mediación para solucionar incidentes que poidan xurdir 

dentro da comunidade educativa. Forman parte deste equipo tanto alumnos como docentes. 

Desde o centro se proporciona ao alumnado as canles e a infraestrutura necesaria para 

facer uso dos seus dereitos de reunión, petición e organización no que lle compete 

8.- Organización das actividades extraescolares e complementarias ligadas ao 

currículum. 

Ademais das actividades extraescolares e complementarias deseñadas e desenvolvidas 

por cada departamento e coordinadas pola Vicedirección, o departamento de actividades 

extraescolares propón e desenvolve actividades propostas dende diversos ámbitos e 

institucións sociais. 

9.- Implicación no coidado do medio ambiente. 

Potenciamos o aforro enerxético con medidas como o cambio de luminarias existentes 

por outras de tecnoloxía Led con menor consumo de enerxía e maior cantidade de luz, 

tamén se instalaran chaves termostáticas en radiadores da calefacción para evitar a perda 

de calor. 

Os residuos sepáranse para facilitar a súa reciclaxe, e cando a cantidade de papel a 

reciclar sexa grande, se contratará un contedor de papel para a súa retirada. 

10.-Xeneralización do traballo en equipo do profesorado. 

O profesorado do noso centro está en continua formación para dar resposta a retos que 

se presentan continuamente no ámbito educativo: utilización de novas tecnoloxías, 

tratamento de conflitos, intelixencia emocional,... 

Os ámbitos profesionais requiren unha maior coordinación na formación, na 

transmisión de coñecementos e na toma de decisións. Neste senso o Centro potenciará os 

grupos de traballo facilitando información, tramitando a documentación,.... 
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11.- Colaboración coas familias no proceso educativo. 

Para incentivar a participación das familias continuarase a liña de actuación actual: 

● Fomentar a asociación e/ou colaboración das familias coa ANPA. (Invitar a un 

membro da ANPA á reunión inicial de titores para informar ás familias da súa 

actividade e proposta) 

● Convocar reunións regulares do Equipo Directivo coa ANPA para escoitar as 

súas necesidades, demandas , críticas e propostas. 

● Fomentar a súa participación nas eleccións ao Consello Escolar informándolles 

de todo o relacionado co proceso de renovación. 

● Convocar reunións informativas a principio de curso de titores coas 

familias.(Convén facer unha reunión trimestral) 

● Comunicación inmediata de faltas, incidencias e comunicacións por ABALAR 

e/ou SMS. 

Ademais, estableceranse as bases no curso escolar 21/22 para a creación dunha escola 

de pais na que poderán participar.  

12.- Procedemento de acollida. 

Ver o Plan de acollida 

2.4.- Decisión xerais en metodoloxía 

No proceso de ensino-aprendizaxe xogan un papel importante tanto os criterios 

metodolóxicos, que guían a intervención educativa, como as medidas organizativas e 

estruturais que permiten a utilización adecuada dos recursos. 

As liñas metodolóxicas que deben orientar a intervención educativa pódense sintetizar 

e concretar da seguinte forma: 

● Partirase do nivel de desenvolvemento do alumnado, para construír, a partir 

de aí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren o seu rendemento. 

● A metodoloxía adaptarase ás características de cada alumno e alumna, 

atendendo á súa diversidade, favorecerá a capacidade do alumnado para 
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aprender por si mesmo e para traballar en equipo, e atenderá aos diferentes 

ritmos de aprendizaxe. 

● A organización docente deberá atender as necesidades, aptitudes e intereses 

do alumnado segundo se vaian detectando no proceso de ensino-aprendizaxe. 

● Potenciarase o traballo en grupo para que o alumnado se adapte ao traballo 

colaborativo, sen desprezar por iso o traballo persoal e individualizado. 

● Darase prioridade á comprensión dos contidos fronte á aprendizaxe 

memorística. Fomentar a adquisición dos hábitos intelectuais e técnicas de 

traballo sen esquecer a importancia da memoria no proceso de aprendizaxe.  

● Propiciaranse as oportunidades para que o alumnado poida poñer en práctica 

os novos coñecementos, de modo que poidan comprobar a utilidade do que 

aprenderon, e saiban aplicalo noutros contextos na súa vida cotiá. 

● A actividade educativa procurará dar unha formación personalizada, 

fomentarase a participación do alumnado e asegurará unha efectiva igualdade 

entre o alumnado. 

● Fomentarase, de acordo coas competencias básicas, a reflexión persoal sobre 

o realizado e a elaboración de conclusións con respecto ao que se aprendeu; 

deste xeito, o alumnado analizará o seu progreso respecto dos seus 

coñecementos. 

● Todos os departamentos didácticos reservaran un tempo para a lectura en 

todos os cursos da ESO e Bacharelato 

● O claustro decidiu que, en caso de ter que recorrer ao ensino a distancia, as 

plataformas a empregar sexan Classroom de Google e o Moddle 

subministrado pola Consellería de Educación. 
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2.5.- Competencias clave 

2.5.1.- Estratexias para a contribución ao seu desenvolvemento, ademais do seu 

tratamento nas diferentes materias. 

Comunicación lingüística: 

● Acordar estratexias metodolóxicas para traballar a lectura e a expresión oral 

e escrita de maneira coordinada, na medida do posible, en todas as áreas. 

● Charlas e conferencias para mellorar a comprensión oral nun contexto 

formal distinto ao da clase. 

● Realizar clubes de lectura nas diversas linguas do centro e con todos os 

niveis educativos. 

● Promover a celebración de certames nos que os alumnos poidan 

desenvolver a súa capacidade de escribir prosa e poesía en todas linguas do 

Centro. 

● Promover a participación do alumnado na revista do Centro. 

● Promover intercambios e correspondencia con alumnos doutros centros en 

tantas linguas como sexa posible. 

● Promover a escritura como forma de comunicar os feitos, comportamentos e 

emocións cando hai problemas de convivencia. 

Competencia matemática, competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

● Promover a elaboración de murais con gráficos e datos que permitan unha 

mellor compresión dos aspectos cuantitativos e espaciais da realidade. 

● Realización de concursos de lóxica e cálculo a nivel de centro. 

● Participación en olimpíadas de matemáticas, Xeoloxía, Química, 

Economía… 

● Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico. 

● Visitas a museos de ciencias, granxas, etc. 

● Elaboración e exposición de proxectos. 

● Concienciación sobre os hábitos saudables de alimentación e exercicio 

físico (titorías) 
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● Campañas de concienciación sobre a reciclaxe e uso responsable dos 

recursos naturais. 

Competencia Dixital 

● Facilitar o acceso aos alumnos a ordenadores fora dos períodos lectivos 

(tarde martes). 

● Facilitar o uso da biblioteca e a aula de informática dentro do horario 

lectivo para desenvolver destrezas relacionadas coa búsqueda, selección, 

rexistro e tratamento da información.  

Aprender a aprender 

● Incluír no Plan de Acción Titorial actividades orientadas ao 

desenvolvemento de técnicas de estudio. 

● Traballar de maneira coordinada, en todas as áreas, o subliñados, os 

esquemas, os mapas conceptuais e os resumos. 

● Acordar unha estrutura e presentación comúns para a presentación de 

traballos. 

● Promover en todas as materias a búsqueda, elaboración e comunicación de 

información. 

● Proporcionar dende as titorías e dende todas as materias información sobre 

o proceso de aprendizaxe, clarificando obxectivos e facendo ao alumando 

consciente das súas posibilidades e dificultades propiciando a construción 

de estratexias de aprendizaxe. 

● Facilitar a utilización de dicionarios, enciclopedias e Internet na aula, como 

elementos primarios de búsqueda de información. 

● Promover a utilización da Biblioteca do Centro como lugar ao que acudir en 

busca de información . 

Competencias sociais e cívicas.. 

● Elección democrática de delegados de grupo e asignación rotativa de tarefas 

a todos os alumnos que contribúan a un correcto funcionamento da clase. 
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● Reunión trimestral da Xunta de delegados. 

● Participación na vida do centro a través do Consello Escolar. 

● Elaboración consensuada de normas de convivencia de aula. 

● Fomento de actitudes respetuosas e democráticas nas actividades de lingua 

oral (presentacións, debates, etc.) 

● Celebracións no plan de acción titorial: Consitución, día da Paz, etc. 

● Priorizar como instrumento para a resolución de conflitos a mediación. 

● Priorizar no plan de acción titorial o desenvolvemento de habilidades 

sociais. 

● Premio anual á mellor traxectoria persoal e académica no Centro para o 

alumno de 4º da ESO e/ou de 2º BAC que se fixera acredor/a del ao longo 

da súa estancia no centro. 

Sentido da iniciativa e espírito emprendedor.  

● Incluír no Plan de Acción Titorial actividades específicas destinadas ao 

desarrollo da autoestima e da capacidade de iniciativa. 

● Ensinar dende os primeiros cursos aos alumnos a asumir diversas 

responsabilidades referidas ao funcionamento da aula. 

● Desarrollar o Plan de orientación académica e persoal en colaboración cos 

respectivos titores. 

Conciencia e expresións culturais. 

● Exposición nos corredores do Centro ou nos seus medios dixitais dos 

traballos artísticos e literarios realizados polo alumando. 

● Asistencia a concertos, obras de teatro e películas. 

● Incorporación de música en directo nos actos oficisis do centro, mediante a 

interpretación de pezas musicais por parte de alumnos e/ou profesores. 

● Realización de concursos de carácter literario e artístico 
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Porcentaxe de contribución da cada materia ás competencias clave. 

Considérase que todas as materias deben contribuír á adquisición das competencias 

clave, pero posto que non todas contribúen do mesmo xeito, na valoración que delas se fai 

nas sesións de avaliación, déixase a criterio do profesor non facer a valoración dalgunha 

delas. 

2.6.- Procedementos de acreditación de coñecementos previos 

O procedemento de acreditación de coñecementos previos naquelas materias que 

impliquen continuidade estará recollido en cada unha das Programacións didácticas tendo 

en conta o seguinte:  

● Deben cursar como pendentes e ser cualificadas as materias de 1º troncais 

xerais (por exemplo Matemáticas Aplicadas a alumna de 2º B que cambiou 

a modalidade). 

● Ou poden acreditar coñecementos previos suficientes nas materias que non 

sexan troncais xerais (por exemplo TIC). O departamento deberá adoptar 

criterios obxectivos e avaliables, ben sexa con proba ou con calquera outro 

criterio que sirva para acreditar ditos coñecementos. 

En todo caso debe facerse antes de empezar o curso e deixar constancia mediante 

dilixencia nos seguintes documentos:  

1.   Historial Académico 

2.   Expediente Académico 

3.   Informe persoal por traslado (se fóra o caso) 

2.7.- Organización do currículo para o curso 2023-2024 

● O alumnado de 1º ESO cursará 1 sesión de reforzo en cada unha das seguintes 

materias: Lingua e Literatura Castelá e Lingua e Literatura Galega. O obxectivo 

é traballar específicamente a comprensión e expresión escrita e oral.  

● O alumnado de 2º ESO cursará 1 sesión de reforzo en cada unha das seguintes 

materias: Lingua e Literatura Castelá e Lingua e Literatura Galega. O obxectivo 

é traballar específicamente a comprensión e expresión escrita e oral. 
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● Ao alumnado de 3º ESO ofreceráselle a posibilidade de cursar unha das 

seguintes materias optativas: Oratoria, Cultura Clásica, Francés e Educación 

Dixital.  

● O alumnado de 4º de ESO poderá escoller libremente as materias troncais e 

optativas.  

● Ao alumnado de 1º  e 2º de BAC ofreceránselle 3 modalidades: Humanidades, 

Ciencias Sociais e Ciencias.  

● O alumnado de 1º e 2º de BAC poderá escoller libremente as materias troncais e 

optativas.  

● O alumnado de 1º de BAC poderá cursar a materia Reforzo de Inglés na hora de 

libre disposición do centro coa finalidade de traballar especificamente a 

expresión e a comprensión oral.  

● O alumnado de 2º de BAC poderá cursar a materia Reforzo da materia propia 

da súa modalidade (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais 

II ou Latín II ) na hora de libre disposición do centro. 

2.8.- Criterios xerais de avaliación, promoción e titulación. 

a. A avaliación a E.S.O. 

A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes 

para a comprobación do grao de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos 

da etapa os criterios de avaliación e, de ser o caso, os estándares de aprendizaxe que se 

recollen no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educa-

ción secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  

2. Os referentes da avaliación no caso do alumnado con adaptación curricular serán os 

incluídos na devandita adaptación, sen que isto poida impedirlle a promoción ao seguinte 

curso ou a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria.  

3. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria obri-

gatoria será continua, formativa e integradora.  

4. No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dunha alumna ou 

dun alumno non sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas 

medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as difi-
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cultades, con especial seguimento da situación do alumnado con necesidades educativas 

especiais, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para 

continuar o proceso educativo.  

5. A avaliación das aprendizaxes do alumnado terá un carácter formativo e será un 

instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de 

aprendizaxe.  

6. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora e de-

berán terse en conta como referentes últimos, desde todas e cada unha das materias ou 

ámbitos, a consecución dos obxectivos establecidos para a etapa e o desenvolvemento das 

competencias correspondentes. O carácter integrador da avaliación non impedirá que o 

profesorado realice de xeito diferenciado a avaliación de cada materia ou ámbito tendo en 

conta os seus criterios de avaliación e, de ser o caso, os estándares de aprendizaxe de cada 

unha delas. 

 

b. A promoción na ESO: 

Promociónase con todas as materias aprobadas ou con dúas materias suspensas (do 

propio curso ou anteriores). 

O conxunto dos profesores pode decidir a promoción dun alumno se se cumpren 

todas as condicións seguintes:  

a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias nas que estea 

matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco. 

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle 

permite seguir con éxito o curso seguinte. Este requisito foi concretado polo Centro do 

seguinte xeito: establecemos como criterio común, sen menoscabo das competencias 

de cada equipo docente, que iso sería posible no caso de avaliación negativa en 3 

materias como máximo. 

c) Que o equipo docente estime que ten expectativas favorables de recuperación. Este 

requisito foi concretado polo Centro do seguinte xeito: establecemos como criterio 

común, sen menoscabo das competencias de cada equipo docente, que iso sería posible 

no caso de avaliación negativa en 3 materias como máximo. 
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d) Que o equipo docente estime que a devandita promoción beneficiará a súa 

evolución académica. 

c. A titulación na ESO: 

Os requisitos para obter o título son: 

 Ter aprobadas todas as materias da etapa.  

 Non tendo aprobadas todas as materias o equipo docente pode decidir a 

titulación dun alumno sempre que se cumpran tamén todas as condicións 

seguintes: 

a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en 

que estea matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco.  

b) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno adquirise as 

competencias establecidas. 

c) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno alcanzase os 

obxectivos da etapa. Este requisito foi concretado polo Centro do seguinte 

xeito: Establecemos como criterio común, sen menoscabo das competencias 

de cada equipo docente, que iso sería posible no caso de avaliación 

negativa en 2 materias.  

 

d. A avaliación no Bacharelato 

1. A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes 

para a comprobación do grao de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos 

da etapa os criterios de avaliación e, de ser o caso, os estándares de aprendizaxe. 

2. A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as 

distintas materias, terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos 

procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe.  

3. O profesorado de cada materia decidirá, ao termo do curso, se o alumno logrou os 

obxectivos e alcanzou o adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes. 
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e. A promoción no Bacharelato. 

Promocionará de primeiro a segundo de bacharelato o alumno que supere as materias 

cursadas ou teña avaliación negativa en dúas materias como máximo. 

f. A titulación no Bacharelato. 

Obtén o título de BAC aquel alumno con avaliación positiva en todas as materias 

dos dous cursos de bacharelato e excepcionalmente con 1 materia suspensa sempre que se 

cumpran todas as condicións seguintes: 

 Ten unha materia suspensa e cúmplense TODAS as condicións seguintes:   

a) Que o equipo docente considere que acadou as competencias e obxectivos 

vinculados a ese título. Este requisito foi concretado polo Centro do seguinte 

xeito: establecemos como criterio común, sen menoscabo das competencias de 

cada equipo docente,  que as ten acadadas en caso de que a materia non 

superada non sexa unha das materias comúns ou troncais obrigatorias da 

modalidade cursada e que a nota mínima  na materia suspensa é 4. 

b) Que non se produciu unha inasistencia continuada e non xustificada por parte 

do alumno na materia, considerándose inasistencia continuada o seguinte: 4 

veces o número de clases semanais (concreción do Centro). 

c) Que o alumno se presentou ás probas e realizou as actividades necesarias 

para a súa avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria. Este requisito 

concrétase así:  Considérase que non cumpre  este requisito o alumno que non 

se presente a unha soa proba ou non realice unha actividade de avaliación, 

agás que aporte como xustificante un documento oficial por atención médica ou 

cumprimento de deber inescusable. Así mesmo establecemos como requisito 

imprescindible para considerar realizada unha actividade de avaliación o feito 

de facela no prazo establecido.    

d) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en TODAS as materias da 

etapa que como mínimo se requiran para a obtención do título pola modalidade 

pola que se remata sexa igual ou superior a 5. 
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2.9.- Criterios xerais para a concesión da matrícula de honra. 

a. Na ESO: O alumnado que, logo da avaliación final do cuarto curso, obtivese 

unha nota media do cuarto curso igual ou superior a nove puntos poderán 

recibir a mención de matrícula de honra. A devandita mención poderá 

concederse, como máximo, a un número igual ao enteiro máis próximo ao 5% 

do total do alumnado matriculado no cuarto curso no centro. 

No caso de que haxa máis candidatos resólvese por cualificación máis alta, ben 

no propio curso, ben en cursos anteriores. 

b. No bacharelato: O alumnado que, logo da avaliación final ordinaria do segundo 

curso, obtivesen unha nota media do segundo curso igual ou superior a nove 

puntos poderán recibir a mención de matrícula de honra. A devandita mención 

poderá concederse, como máximo, a un número igual ao enteiro máis próximo 

o 5% do total do alumnado matriculado no cuarto curso no centro. 

No caso de que haxa máis candidatos resólvese por cualificación máis alta, ben 

no propio curso, ben en cursos anteriores. 

3.- Plans e programas. 

 Proxecto lingüístico 

 Plan lector/plan da biblioteca e promoción da lectura 

 Plan xeral de atención á diversidade  

 Plan de acción titorial  

 Plan de convivencia e normas 

 Plan de acollida  

 Plan de igualdade (sen iniciar) 

 Plan de dixitalización (sen iniciar) 

 Plan de mellora(sen iniciar) 

 Plan de Formación de Profesorado 

 Plan Proxecta  

  eTwinning 

https://drive.google.com/file/d/1n-xUbZ8nYzmEkPSwKqzYBDGlGV8rA4Q-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I6xcethQNhOzwvbKfTnRTMoM8dVBFVGv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I6xcethQNhOzwvbKfTnRTMoM8dVBFVGv/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VeB0tA7lOKZvhhmXJrJvWXssVarYRscNYfhOEjBhKE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VeB0tA7lOKZvhhmXJrJvWXssVarYRscNYfhOEjBhKE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sm_sSG6L16_4r153opcp5J30o2qwiLsiIlh2Ki7E1SA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sm_sSG6L16_4r153opcp5J30o2qwiLsiIlh2Ki7E1SA/edit?usp=sharing
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 Contratos-programa 

 La Voz en la Escuela. 

 Club de Ciencias 

 4.- Protocolos para a xestión do funcionamento e a convivencia: 

 Enlace protocolos EDU.XUNTA.ES 

 De corrección de condutas mediante mediante expediente disciplinario: 

 Prevención, detección e tratamento do Acoso  

 De absentismo 

 De identidade de xénero 

 De urxencias médicas 

 De enfermidades crónicas 

 De prevención, detección e intervención oo risco suicida 

 De administración de medicamentos  

 De protección de datos 

 De folga 

 Atención educativa no ámbito domiciliario (sen adaptar ao novo decreto de 

atención á diversidade) 

https://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal
https://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/04f3119f42ebee0d128f1b796ff880db.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/04f3119f42ebee0d128f1b796ff880db.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/04f3119f42ebee0d128f1b796ff880db.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/16b464128c0bc955268746343e9ddbcb.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/16b464128c0bc955268746343e9ddbcb.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/11632
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/11632
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/16fd7e59099aece2678d80136ede0e21.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/16fd7e59099aece2678d80136ede0e21.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/cfc0729ec26f7656c22232f0be2d2a5d.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/cfc0729ec26f7656c22232f0be2d2a5d.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/cfc0729ec26f7656c22232f0be2d2a5d.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/cfc0729ec26f7656c22232f0be2d2a5d.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/cb3659911e6b0d753314972ba813337d.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/cb3659911e6b0d753314972ba813337d.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_proteccion_datos_v1.0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_proteccion_datos_v1.0.pdf
https://docs.google.com/document/d/1xDDEtanW2gvY62Dgb8ocDs4TD-S0jDZW2os4WcozBlM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xDDEtanW2gvY62Dgb8ocDs4TD-S0jDZW2os4WcozBlM/edit?usp=sharing
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2019/04/16/6ce44f8df858e6aaf952d50914d3e62c.pdf

