
                                                                   
IES XULIÁN MAGARIÑOS                                                                       

___________________________________________________________________________________ 

 

Rúa Castelao s/n 
15830 Negreira 
Tlf: 981885349    Fax:981885020 
ies.xulian.magarinos@edu.xunta.es 
http://centros.edu.xunta.es/iesxulianmagarinos 

 

 

 

PLAN XERAL ANUAL 

 

I.E.S. XULIÁN MAGARIÑOS  

 

 

Negreira 

 

curso 2013-14 

 

 

 

 

 

APROBACIÓNS: 

 

APROBADA POLO CONSELLO ESCOLAR O 22  DE OUTUBRO DE 2013 

APROBADA POLO CLAUSTRO NOS ASPECTOS DOCENTES O  DE 21 OUTUBRO DE 
2013 

REMITIDA A INSPECCIÓN EN PRAZO 
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DESENVOLVEMENTO DA PXA CURSO 2013-2014.  

ACCIÓN 
1º 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

TRIMESTRE 

Programación 

      
 

    

1. Renovación 
do PLAN B-
Biblioteca. 

Desenvolvemento 

          

Programación 

          

2. Solicitude 
de renovación 
do equipamento 
informático do 
centro. 

Desenvolvemento 

          

Programación 

          3.  Reorganizar 
a informática 
do Centro (de 
acordo co Plan 
de Tecnoloxías 
da Información 
e Comunicación 
do centro) 
mediante un 
servidor 
central, que dé 
servizo á sala 
de profesores, 
biblioteca, 
departamentos,e
tc.: Solicitar 
a ampliación 
dos equipos 
informáticos 
dos ciclos. 

Desenvolvemento 

          

Programación 

          

4. Mantemento 
do programa de 
actividades 
físico-
deportivas. 

Desenvolvemento 
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DESENVOLVEMENTO DA PXA CURSO 2013-2014.  

ACCIÓN 
1º 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

TRIMESTRE 

Programación 

          

5. Colaboración 
coa ANPA na 
organización de 
actividades. 

Desenvolvemento 

          

Programación 

          

6. Mantemento 
dos desdobres 
en 1º ciclo de 
ESO e 2º ESO D. 

Desenvolvemento 

          

Programación 

          

7. Mantemento 
dos reforzos en 
lingua para o 
alumnado exento 
de segunda 
lingua 
estranxeira. Desenvolvemento 

          

Programación 

          

8. Análise dos 
resultados da 
avaliación de 
diagnóstico. 

Desenvolvemento 

          

Programación 

          

9. Elaboración 
dun plan de 
actuación e 
mellora a 
partir dos 
resultados da 
avaliación de 
diagnóstico. Desenvolvemento 
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DESENVOLVEMENTO DA PXA CURSO 2013-2014.  

ACCIÓN 
1º 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

TRIMESTRE 

Programación 

          

10. Potenciar a 
oferta 
educativa xa 
existente no 
Centro. 
 

Desenvolvemento 

          

Programación 

          

11. Tratar de 
manter dentro 
do posible o 
cadro de 
persoal do 
profesorado do 
centro. Desenvolvemento 

          

Programación 

          

12. Elaboración 
dun plan de 
aforro 
enerxético no 
centro. 

Desenvolvemento 

          

Programación 

          13. 
Interrelacionar 
o Centro co 
espacio 
sociocultural 
no que está 
situado (coa 
colaboración do 
Concello, das 
asociacións da 
zona e da ANPA. 

Desenvolvemento 

          

Programación 

          

14. Comunicar e 
informar á co-
munidade educa-
tiva dos obxec-
tivos da PXA e 
os proxectos 
nos que parti-
cipa o centro. Desenvolvemento 
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DESENVOLVEMENTO DA PXA CURSO 2013-2014.  

ACCIÓN 
1º 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

TRIMESTRE 

Programación 

          

15. Desenvolve-
mento do plan 
de atención á 
diversidade. 

Desenvolvemento 

          

Programación 

          

16. Aprobar as 
reformas das 
NORMAS DE 
CONVIVENCIA do 
cursos pasado. 

Desenvolvemento 

          

Programación 

          

17. Dinamiza-
ción da páxina 
web. 

Desenvolvemento 

          

Programación 

          

18. Potenciar o 
uso do galego 
no Centro. 

Desenvolvemento 

          

Programación 

          

19. Elaboración 
da guía de pais 
e nais do 
centro. 

Desenvolvemento 
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DESENVOLVEMENTO DA PXA CURSO 2013-2014.  

ACCIÓN 
1º 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

TRIMESTRE 

Programación 

          

20. Elaborar 
materiais e 
realizar 
campañas de co-
municación da 
oferta educati-
va do centro. Desenvolvemento 

          

Programación 

          

21. Realización 
de visitas ao 
centro de 
primaria 
comarca. 

Desenvolvemento 

          

Programación 

          

22. Solicitude 
de reparación 
do tellado do 
edificio 
principal. 

Desenvolvemento 

          

Programación 

          

23. Solicitude 
de acondiciona-
mento da pista 
deportiva. 

Desenvolvemento 

          

Programación 

          

24. Revisión do 
plan de auto-
protección do 
centro. 

Desenvolvemento 
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DESENVOLVEMENTO DA PXA CURSO 2013-2014.  

ACCIÓN 
1º 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

TRIMESTRE 

Programación 
          25. Desenvolve-

mento do plan 
de formación de 
profesorado no 
centro e do 
contrato-
programa. 

Desenvolvemento 
          

Programación 
          26. Desenvolve-

mento das 
seccións 
bilinguës 3 e 
4º ESO. 

Desenvolvemento 
          

Programación 
          27.Presentación 

e 
desenvolvemento 
dos Protocolos 
de actuacción. Desenvolvemento 

          

Programación 
          28.Recollida 

das 
programacións e 
Memorias 

Desenvolvemento 
          

Programación 

          

29. 
Organización 
das actividades 
extraescolares 
e 
complementarias  

Desenvolvemento 
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ACCIÓNS A REALIZAR. 
Para o deseño das accións a realizar, tivéronse en conta 
fundamentalmente as liñas prioritarias trazadas no proxecto de 
dirección, as accións proxectadas e non desenvolvid as 
satisfactoriamente en PXA anteriores, así como as s uxestións e 
propostas dos diferentes sectores da comunidade, en  particular 
as contempladas polos departamentos nas súas memori as anuais do 
curso anterior. 
Algunhas das accións contempladas para cursos anter iores vence 
reformuladas ou englobadas noutras máis amplas para  este curso. 
Contémplanse tamén, loxicamente, accións novas que contribúen a 
desenvolver o proxecto de dirección presentado no s eu momento. 
Por outra banda, deixan de contemplarse accións por  terse 
acadado satisfactoriamente en cursos anteriores, e noutros casos 
por considerarse inviables no contexto actual. 
 
Acción 1  Renovación do proxecto do clube de lectura 
Obxectivos 
relacionados  

1, 7, 8, 11. 

Xustificación  Acción que xa se vén realizando en cursos 
anteriores con bos resultados. 

Temporalización Mes de outubro. 
Persoas 
responsables  

Dinamizadora da biblioteca e vicedirectora. 

Recursos 
previstos  

Partida orzamentaria específica dotada pola 
Consellería de Educación. 

Observacións   
 
Acción 2  Solicitude de renovación do equipamento 

informático do centro. 
Obxectivos 
relacionados  

1, 2, 3, 6, 7 e 9. 

Xustificación  Existe unha crecente demanda destes recursos 
por parte do profesorado e do alumnado. É 
imposible incorporar as TIC á docencia sen os 
recursos necesarios. 
Necesítase tamén mellorar a dotación deste 
equipamento para outros espazos, como a 
biblioteca, os departamentos e outros equipos, 
como o de dinamización da lingua. 

Temporalización Primeiro trimestre 
Persoas 
responsables  

Director. 

Recursos 
previstos  

Partida orzamentaria específica dotada pola 
Consellería de Educación. 

Observacións   
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Acción 3  Reorganizar a informática do Centro (de acordo 
co Plan de Tecnoloxías da Información e 
Comunicación do centro) mediante un servidor 
central, que dé servizo á sala de profesores, 
biblioteca, departamentos,etc.: Solicitar a 
ampliación dos equipos informáticos dos ciclos. 

Obxectivos 
relacionados  

2, 3, 7 e 9. 

Xustificación  Esta acción permitirá facilitar tarefas 
administrativas, favorecer o emprego das TIC, 
mellorar a motivación do alumnado e por tanto os 
resultados académicos e mellorar as instalacións 
do centro, o que pode favorecer o incremento do 
alumnado 

Temporalización Segundo trimestre. 
Persoas 
responsables  

Grupo TIC. 

Recursos 
previstos  

Asignación dunha partida correspondente a este 
apartado no orzamento do centro para o ano 2014 
de non conseguir resposta positiva por parte da 
Consellería para a dotación de equipos 
informáticos . 

Observacións   
 
Acción 4  Mantemento do programa de actividades 

físicodeportivas. 
Obxectivos 
relacionados  

6, 7, 8, 9. 

Xustificación  O programa implantouse hai xa varios cursos cun 
enorme éxito entre o alumnado. Ten moitísimos 
efectos positivos na formación do mesmo e no 
centro en xeral. 

Temporalización Mes de setembro. 
Persoas 
responsables  

Departamento de educación física. 

Recursos 
previstos  

Material do departamento de educación física 
para as actividades; instalacións deportivas do 
centro; profesorado do departamento de educación 
física para atender o alumnado nos tempos de 
lecer de toda a semana e fóra do horario 
lectivo. 

Observacións   
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Acción 5  Colaborar coa ANPA na organización de 
actividades. 

Obxectivos 
relacionados  

1, 7, 8, 9. 

Xustificación  A implementación de actividades para o alumnado 
fóra do horario lectivo repercute na 
convivencia, na formación do alumnado, na 
calidade do centro e pode facelo na captación de 
alumnado atraído polos servizos existentes. 

Temporalización 1º,2º e 3º trimestre. 
Persoas 
responsables  

ANPA e equipo directivo. 

Recursos 
previstos  

Instalacións do centro; recursos económicos da 
ANPA ou achegados polas familias participantes 
nas actividades. 

Observacións  Continúase coa iniciativa dende fai varios 
cursos 

 
Acción 6  Mantemento dos desdobres en 1º ciclo de ESO e o 

curso de innovación educativa de 2º ESO D 
Obxectivos 
relacionados  

7, 9 

Xustificación  A experiencia dos últimos cursos indica que unha 
disminución de ratio nos cursos con elevado 
nivel de necesidades académicas mellora os 
resultados e a convivencia na aula. 

Temporalización Mes de setembro, antes do inicio de curso. 
Persoas 
responsables  

Director, Xefe de Estudos, Departamento de 
Orientación, departamentos didácticos 
implicados. 

Recursos 
previstos  

Profesorado dos departamentos implicados. 
Orzamentos do Contrato-programa curso 2013-14 

Observacións   
 
Acción 7  Mantemento dos reforzos en lingua para o 

alumnado exento de segunda lingua estranxeira. 
Obxectivos 
relacionados  

6, 7, 8, 11. 

Xustificación  Cumprimento da Circular de atención á 
diversidade, que especifica a atención ao 
alumnado exento de segunda lingua estranxeira. 

Temporalización Mes de setembro, antes do inicio de curso. 
Persoas 
responsables  

Director, Xefe de Estudos, Departamento de 
Orientación, departamentos didácticos 
implicados. 

Recursos 
previstos  

Profesorado dos departamentos implicados. 

Observacións   
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Acción 8  Análise dos resultados da avaliación de 

diagnóstico. 
Obxectivos 
relacionados  

7, 8, 11. 

Xustificación  Debe realizarse unha interpretación da 
información accesible ao conxunto do profesorado 
e que sirva de base para a elaboración da 
información que será comunicada ás familias. 

Temporalización Primeiro trimestre 
Persoas 
responsables  

Comisión de coordinación da Avaliación de 
Diagnóstico. 

Recursos 
previstos  

Departamento de Matemáticas e asesores externos, 
se é o caso. 

Observacións   
 
Acción 9  Elaboración dun plan de actuación e mellora a 

partir dos resultados da avaliación de 
diagnóstico. 

Obxectivos 
relacionados  

7, 8, 11. 

Xustificación  Necesidade de avaliar a práctica docente e 
introducir modificacións á luz dos resultados 
obtidos. 

Temporalización Segundo trimestre. 
Persoas 
responsables  

C.C.P., Claustro, Consello Escolar. 

Recursos 
previstos  

Achegas da comunidade educativa nas canles 
especificadas. 

Observacións  As conclusións e propostas definitivas serán 
incorporadas á programación do vindeiro curso. 

 
Acción 10  Potenciar a oferta educativa xa existente no 

Centro. 
Obxectivos 
relacionados  

7, 8, 11. 

Xustificación  Mellorar a calidade da ensinanza  
Temporalización Mes de setembro. 
Persoas 
responsables  

Equipo Directivo e Departamento de Orientación. 

Recursos 
previstos  

 

Observacións   
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Acción 11  Tratar de manter dentro do posible o cadro do 
persoal do profesorado do centro. 

Obxectivos 
relacionados  

1,2, 3,4, 5,6,7, 8, 11. 

Xustificación  Mellorar a calidade da ensinanza  
Temporalización Mes de setembro. 
Persoas 
responsables  

Equipo Directivo. 

Recursos 
previstos  

Inspección Educativa e Recursos Humáns da 
Consellería de Educación. 

Observacións   
 
Acción 12  Elaboración dun plan de aforro enerxético no 

centro. 
Obxectivos 
relacionados  

5, 8, 10. 

Xustificación  O gasto en subministros enerxéticos e outros 
(fundamentalmente luz e gasoil) é moi elevado; 
no caso do alumeado, pode haber vías para 
reducir este consumo. 

Temporalización Segundo e terceiro trimestres. 
Persoas 
responsables  

Equipo Directivo. 

Recursos 
previstos  

Elaboración dun informe da situación de partida.  
Informes de empresas e plans de actuación. 
Recursos económicos aportados pola Consellería 
ou a Xefatura Territorial. 
Ideas da comunidade educativa 

Observacións   
 
Acción 13  Interrelacionar o Centro co espacio 

sociocultural no que está situado (coa 
colaboración do Concello, das asociacións da 
zona e da ANPA 

Obxectivos 
relacionados  

7, 8. 

Xustificación  Aproveitamento de recursos externos ao centro 
para a atención do alumnado con necesidades 
específicas. Coordinación co CEIP “O COTO” 

Temporalización Todo o curso. 
Persoas 
responsables  

Dirección e xefa do departamento de orientación.  

Recursos 
previstos  

Instalacións do centro; recursos achegados por 
Servizos Sociais, Concello de Negreira, Cruz 
Vermella, etc. 

Observacións  Plan posto en marcha hai uns anos, con moi bos 
resultados en xeral. 
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Acción 14  Comunicar e informar á comunidade educativa dos 

obxectivos da PXA e os proxectos nos que 
participa o centro. 

Obxectivos 
relacionados  

8. 

Xustificación  A dinamización do centro precisa da 
participación de toda a comunidade, e en 
particular da implicación do profesrado. 

Temporalización Primeiro trimestre 
Persoas 
responsables  

Dirección. 

Recursos 
previstos  

Reunións dos órganos colexiados e órganos de 
goberno. Taboleiros de anuncios. Documentación 
concreta. Páxina web. ANPA. 

Observacións   
 
Acción 15  Desenvolvemento do plan de atención á 

diversidade. 
Obxectivos 
relacionados  

7, 8. 

Xustificación  O documento inicial aprobado esta concretado 
mediante protocolos e documentación. 

Temporalización Todo o curso. 
Persoas 
responsables  

Equipo directivo, departamento de 
orientación,C.C.P. e Claustro. 

Recursos 
previstos  

Lexislación vixente. 

Observacións   
 
Acción 16  Aprobar as reformas das NORMAS DE CONVIVENCIA do 

cursos pasado. 
Obxectivos 
relacionados  

2,3, 4,5, 10,11.. 

Xustificación  Adaptalo a lexislación vixente. 
Temporalización Mes de Outubro 
Persoas 
responsables  

Claustro e Consello Escolar. 

Recursos 
previstos  

Lexislación vixente. 

Observacións   
 
Acción 17  Dinamización da páxina web. 
Obxectivos 
relacionados  

1, 3, 8. 

Xustificación  Esta acción, xa contemplada en anteriores PXA, 
non está a dar os resultados previstos nalgúns 
aspectos (volcado de información, participación 
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na dinamización de todos os sectores). 
Temporalización Todo o curso. 
Persoas 
responsables  

Equipo directivo. Grupo TIC. Departamentos 
didácticos. 

Recursos 
previstos  

Contribucións dos departamentos didácticos, do 
profesorado, dos outros sectores da comunidade 
educativa; colaboración do persoal de 
administración. 

Observacións   
 
Acción 18  Implementar as reunións de acollida (inicio de 

curso) cos pais e nais de alumnado de 1º de ESO.  
Obxectivos 
relacionados  

7, 8, 9. 

Xustificación  Demanda de parte dos pais e nais do alumnado 
durante o curso pasado. Integración de alumnado 
e familias que se incorporan pro primeira vez ao 
centro. 

Temporalización Inicio de curso, no mes de setembro. 
Persoas 
responsables  

Director, xefe de estudos e departamento de 
orientación. 

Recursos 
previstos  

Salón de Actos; guía de pais e nais,xefa do 
departamento de orientación e titores de 1º de 
ESO. 

Observacións  A Guía de Nais e Pais elaborarase 
 
Acción 19  Elaboración da Guía de Pais e Nais do centro. 
Obxectivos 
relacionados  

8, 9. 

Xustificación  Comuni car dun xeito eficaz información básica do 
centro (horario, calendario, medios de contacto, 
persoas titoras, instalacións, departamento de 
orientación, etc.). 

Temporalización Inicio de curso, no mes de setembro. 
Persoas 
responsables  

Dirección. 

Recursos 
previstos  

Equipamento informático para deseñar un 
tríptico; fotocopias do material elaborado. 

Observacións   
 
Acción 20  Elaborar materiais e realizar campañas de  

comunicación da oferta educativa do centro. 
Obxectivos 
relacionados  

9. 

Xustificación  Dar a coñecer o centro na contorna 
Temporalización Segundo trimestre. 
Persoas 
responsables  

Equipo directivo e departamento de orientación. 
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Recursos 
previstos  

Recursos informáticos do centro e orzamento 
para carteis e outros materiais. 

Observacións   
 
Acción 21  Realización de visitas aos centros de primaria 

e secundaria da comarca. 
Obxectivos 
relacionados  

8, 9. 

Xustificación  Dar a coñecer a oferta do centro a alumnado de 
centros; captación de alumnado. 

Temporalización Segundo trimestre. 
Persoas 
responsables  

Equipo directivo e departamento de orientación. 

Recursos 
previstos  

Recursos informáticos do centro e orzamento 
para carteis e outros materiais. 

Observacións   
 
Acción 22  Solicitude de reparación do tellado do centro. 
Obxectivos 
relacionados  

10. 

Xustificación  Acción contemplada na PXA do curso anterior e 
non levada a cabo. O tellado do centro, no que 
non se interviu desde a súa construción hai 21 
anos, presenta deficiencias importantes. 

Temporalización Primeiro trimestre. 
Persoas 
responsables  

Equipo directivo. 

Recursos 
previstos  

Informes e documentación gráfica elaborados no 
Centro. Informe da Unidade Técnica Xefatura 
Territorial. 

Observacións  Na época de choivas, en outono e inverno 
principalmente, prodúcense goteiras e entradas 
de auga sistematicamente, o cal afecta ás 
actividades lectivas e dificulta o traballo do 
persoal de limpeza. 

 
Acción 23  Solicitude de acondicionamento da pista 

deportiva 
Obxectivos 
relacionados  

6, 8, 9, 10. 

Xustificación  Acción contemplada na PXA anterior e non 
desenvolvida. Desenvolvemento do plan de 
actividades deportivas do centro e incremento 
dos espazos hábiles para uso da comunidade 
educativa en horarios lectivo e non lectivo. 

Temporalización Primeiro e segundo trimestre. 
Persoas 
responsables  

Dirección, xefe do departamento de educación 
física. 
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Recursos 
previstos  

Informes elaborados no centro e informe da 
inspección educativa. 

Observacións   
 
Acción 24  Aprobar o Plan de Autoprotección do centro. 
Obxectivos 
relacionados  

9, 11. 

Xustificación  Acción contemplada na PXA do curso anterior, e 
non desenvolvida. Non existe, e a seguridade no 
centro presenta deficiencias. 

Temporalización Todo o curso. 
Persoas 
responsables  

Comisión de coordinación pedagóxica. 

Recursos 
previstos  

Informe externo sobre o Plan de Autoprotección; 
dotación da Xefatura Territorial ou 
daConsellería dunha partida económica para 
acometer as reformas necesarias. 

Observacións   
 
Acción 25  Desenvolvemento do plan de formación do 

profesorado do centro e do Contrato-Programa 
Obxectivos 
relacionados  

9, 11. 

Xustificación  Este plan presentado polo centro a finais do 
curso pasado foi aprobado pola Consellería, e 
oseu desenvolvemento engloba varias das acción 
contempladas en PXA anteriores (grupos de 
traballo, xornadas de formación TIC, etc.) 

Temporalización Todo o curso ( curso 2013-14, ao tratarse dun 
plan bianual). 

Persoas 
responsables  

Director e coordinador Contrato-Programa. 
Coordindador de formación no centro 
Coordinadores dos itinerarios (dous). 

Recursos 
previstos  

Orzamentos concedidos pola Consellería de 
Educación. 

Observacións   
 
 
Acción 26  Desenvolvemento das seccións bilinguës 3 e 4º 

ESO. 
Obxectivos 
relacionados  

10. 

Xustificación  Aprobadas desde o curso pasado nas materias de 
Xeografía e Historia de 3º e 4º ESO 

Temporalización Todo o curso ( curso 2013-14). 
Persoas 
responsables  

Coordindadora da sección bilingüe. 
Representante do Departamento de Inglés. 

Recursos Orzamentos concedidos pola Consellería de 
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previstos  Educación. 
Observacións   
 
Acción 27  Presentación e desenvolvemento dos Protocolos de 

actuacción. 
Obxectivos 
relacionados  

10. 

Xustificación  Elaborados polo grupo de traballo dentro do Plan 
de formación en centros. 

Temporalización Comenzo de curso 2013-2014. 
Persoas 
responsables  

Director. 
Xefe de estudos. 
Xefa do Departamento de Orientación 

Recursos 
previstos  

Orzamentos concedidos pola Consellería de 
Educaciónao Plan de Formación en Centros 

Observacións   
 
Acción 28  Recollida das programacións e Memorias. 
Obxectivos 
relacionados  

10. 

Xustificación  Programación Xeral Anual. 
Temporalización Comenzo de curso 2013-2014 e finais curso  
Persoas 
responsables  

Xefes de Departamento. 

Recursos 
previstos  

Recursos previstos nos orzamentos do centro. 

Observacións   
 
Acción 29  Organización das actividades extraescolares e 

complementarias. 
Obxectivos 
relacionados  

10. 

Xustificación  Viaxe Fin de Estudos de 4º ESO, Inmersión 
Lingüística 2º ESO, Viaxes Cultura Clásica 
(Grecia ou Roma), Intercambios Comenius, Viaxe 
Sección Bilingüe. 

Temporalización 1º, 2º e 3º trimestre 
Persoas 
responsables  

Vicedirector. 
Profesorado responsable da actividade 
 

Recursos 
previstos  

Orzamentos concedidos polas distintas 
administracións. Subencións da ANPA. 

Observacións   
 
Negreira      Setembro de 2013 
O director 
 
Asdo: Adelino José Pose Reino 


