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I. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 
 
II. HORARIO XERAL DO INSTITUTO. 

 
          1º Horario Xeral 
          2º Criterios xerais confección horarios 
          3º Horario Alumnado 
          4º Horario Profesorado 
          5º Horario lectivo do Centro 
          6º Aspectos destacables 
 
III.   PROGRAMA ANUAL  DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E  EX- 

TRAESCOLARES. 
          1º Referencia as actividades 

 
IV. DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DO CENTRO. (DOC) 
      1º Estructura orgánica do Instituto: 

1º CONSELLO ESCOLAR 
2º ÓRGANOS UNIPERSOAIS 
3º DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
4º DEPART. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES 
5º XEFES DE DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
6º COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 
7º COORDINACIÓN DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO 
8º EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 
9º COORDINADOR DA BIBLIOTECA 
10º COORDINADOR DAS AULAS DE INFORMÁTICA 

 
V. PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DO PROFESORADO. 

          1º Referencia a formación do profesorado no Centro. 
 
VI. ORGANIZACIÓN DOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

          1º Referencia os servicios. 
 
VII. ANEXO-I: PROXECTO EDUCATIVO DO CENTRO. 

          1º Referencia o PEC. 
 
VII. ANEXO-II: PROXECTOS CURRICULAIS. 

          1º Referencia a programación. 
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DESENVOLVEMENTO DA PXA CURSO 2017-2018.  

ACCIÓN 
1º 

TRIMESTRE 

2º 

TRIMESTRE 

3º 

TRIMESTRE 

1. Renovación 

do PLAN B-

Biblioteca. 

Programación 

      

 

    

Desenvolvemento 

          

2. Solicitude 

de renovación 

do equipamento 

informático do 

centro. 

Programación 

          

Desenvolvemento 

          

Desenvolvemento 

          

3. Mantemento 

do programa de 

actividades 

físico-

deportivas. 

Programación 

          

Desenvolvemento 

          

4. Colaboración 

coa ANPA na 

organización de 

actividades. 

Programación 

          

Desenvolvemento 

          

5. Mantemento 

dos desdobres e 

agrupmentos en 

1º de ESO, 2º 

ESO e 3º ESO . 

Programación 

          

Desenvolvemento 

          



DESENVOLVEMENTO DA PXA CURSO 2017-2018.  

ACCIÓN 
1º 

TRIMESTRE 

2º 

TRIMESTRE 

3º 

TRIMESTRE 

6. Mantemento 

dos reforzos en 

lingua para o 

alumnado exento 

de segunda 

lingua 

estranxeira. 

Programación 

          

Desenvolvemento 

          

Desenvolvemento 

          

Desenvolvemento 

          

7. Potenciar a 

oferta 

educativa xa 

existente no 

Centro. 

 

Programación 

          

Desenvolvemento 

          

8. Tratar de 

manter dentro 

do posible o 

cadro de 

persoal do 

profesorado do 

centro. 

Programación 

          

Desenvolvemento 

          

9. Elaboración 

dun plan de 

aforro 

enerxético no 

centro. 

Programación 

          

Desenvolvemento 

          

10. 

Interrelacionar 

o Centro co 

espacio 

sociocultural 

no que está 

Programación 

          



DESENVOLVEMENTO DA PXA CURSO 2017-2018.  

ACCIÓN 
1º 

TRIMESTRE 

2º 

TRIMESTRE 

3º 

TRIMESTRE 
situado (coa 

colaboración do 

Concello, das 

asociacións da 

zona e da ANPA. 

Desenvolvemento 

          

11. Comunicar e 

informar á co-

munidade educa-

tiva dos obxec-

tivos da PXA e 

os proxectos 

nos que parti-

cipa o centro. 

Programación 

          

Desenvolvemento 

          

12. Desenvolve-

mento do plan 

de atención á 

diversidade. 

Programación 

          

Desenvolvemento 

          

13. Actualizar 

as reformas das 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA do 

cursos pasado. 

Programación 

          

Desenvolvemento 

          

14. Dinamiza-

ción da páxina 

web. 

Programación 

          

Desenvolvemento 

          

15. Potenciar o 

uso do galego 

no Centro. 

Programación 

          

Desenvolvemento 

          



DESENVOLVEMENTO DA PXA CURSO 2017-2018.  

ACCIÓN 
1º 

TRIMESTRE 

2º 

TRIMESTRE 

3º 

TRIMESTRE 

16. Elaboración 

da guía de pais 

e nais do 

centro. 

Programación 

          

Desenvolvemento 

          

17. Elaborar 

materiais e 

realizar 

campañas de co-

municación da 

oferta educati-

va do centro. 

Programación 

          

Desenvolvemento 

          

18. Realización 

de visitas ao 

centro de 

primaria 

comarca. 

Programación 

          

Desenvolvemento 

          

19. Revisión do 

plan de auto-

protección do 

centro. 

Programación 

          

Desenvolvemento 

          

20. Desenvolve-

mento do plan 

de formación de 

profesorado no 

centro e do 

contrato-

programa. 

Programación 

          

Desenvolvemento 

          

21. Desenvolve-

mento das 

seccións 

bilinguës 3 e 

4º ESO. 

Programación 
          

Desenvolvemento 
          

22.Presentación 

e 

desenvolvemento 

dos Protocolos 

de actuación. 

Programación 
          

Desenvolvemento 
          

23.Recollida 

das Programación 
          



DESENVOLVEMENTO DA PXA CURSO 2017-2018.  

ACCIÓN 
1º 

TRIMESTRE 

2º 

TRIMESTRE 

3º 

TRIMESTRE 
programacións e 

Memorias Desenvolvemento 
          

29. 

Organización 

das actividades 

extraescolares 

e 

complementarias  

Programación 

          

Desenvolvemento 

          

 



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 desenvolvidas 

satisfactoriamente en PXA anteriores, así como as suxestións e 

propostas dos diferentes sectores da comunidade, en particular as 

contempladas polos departamentos nas súas memorias anuais do curso 

anterior. 

Algunhas das accións contempladas para cursos anteriores 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 seu 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  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  

 

 

 

 

Acción 3  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 4  Mantemento dos desdobres en 1º de ESO, 2º ESO e 3º 

ESO 

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 5  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  

Acción 6  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  

 

Acción 7  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 8  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 9  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. 

 

 

Acción 10  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 11  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 12  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 13  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 

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 14  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 Salón de Actos; guía de pais e nais,xefa do 



previstos  departamento de orientación e titores de 1º de 

ESO. 

Observacións A Guía de Nais e Pais elaborarase 

 

Acción 15  Elaboración da Guía de Pais e Nais do centro. 

Obxectivos 

relacionados  

8, 9. 

Xustificación  Comunicar 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 16  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. 

Recursos 

previstos  

Recursos informáticos do centro e orzamento 

para carteis e outros materiais. 

Observacións  

 

Acción 17  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 18  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 19  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 20  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 

previstos  

Orzamentos concedidos pola Consellería de 

Educación. 

Observacións  

 

Acción 21  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 22  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 Recursos previstos nos orzamentos do centro. 



previstos  

Observacións  

 

Acción 23  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  

 

II. HORARIO XERAL DO INSTITUTO. 
 
O Centro permanece aberto de luns a venres, dende as 08:40 ata as 14:30 pola mañá, e 
dende as 16:15 ata as 22:00 as tardes de luns a venres, Abriranse as portas para o 
alumnado do centro 5 minutos antes na primeira hora da mañá e da tarde e pecharase o 
centro 5 minutos despois da última hora. As tardes do mércores de- dedícanse, asemade, 
a actividades extraescolares e complementarias. A entrada e saída do alumnado está 
regulada no NOF. 

 
 

As oficinas do Centro terán como horario de atención ó público de 10:00 ás 13:00. 
 
Durante o mes de xullo o Centro permanece aberto de luns a venres dende as 09:00 ata 
as 14:30 pola mañá. 
 
Criterios  pedagóxicos para a confección do horario lectivo: 

 
O Decreto 324/96, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto), polo que se aproba o 
regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa 
organización e funcionamento, cita como competencia do claustro Aprobalos criterios 
pedagóxicos para a elaboración dos horarios dos alumnos/as (Art. 47-f ). 

 
 

Compre acordar estes criterios tendo presente o establecido na Orde do 1 de agosto de 
1997 (DOG do 2 se setembro), pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento 
do Decreto anterior. Nela sinálanse, no capítulo III (Artigos.do 70 ó 94), os seguintes 
criterios para a distribución dos grupos nos departamentos e a confección dos horarios: 



Horario do alumnado: 
 
 

       Cada período lectivo terá unha duración mínima de 50 minutos. 
       Non se  poderá asignar a unha área o materia máis dun período lectivo diario, agás 

aquelas, nas que se requira unha carga importante de actividades manipulativas 
(tecnoloxía, plástica, materias de iniciación profesional, módulos da FP específica, etc.) 

       Non deberá haber horas libres intermedias no horario lectivo de cada grupo. 
       A distribución das materias en cada xornada e o longo da semana realizarase 

atendendo a razóns pedagóxicas. 
       Para grupos de máis de 25 alumnos en ciencias, física, química, bioloxía e xeoloxía, 

poderase desdobrar unha hora á semana para prácticas de laboratorio. 
 
 

Horario do profesorado: 
 
       Deberá incluí-los períodos lectivos e as horas complementarias fixas (titoría alumnos, 

titoría pais, reunión de departamento e as gardas). 

       Como norma xeral un profesor non poderá impartir máis dunha disciplina afín. 
       A permanencia no instituto non poderá ser inferior a 3 horas diarias. 
       Os períodos lectivos diarios serán dun mínimo  de 2 e  un máximo de 5,  agás na FP 

específica, que pode chegar a 6. 
       Os profesores especialista non poderán elixir cursos inferiores, se quedasen os 

superiores para profesores de afíns ou para profesores interinos. 
       Ningún profesor poderá elixir horario de disciplinas afíns mentres non estean cubertas 

tódalas horas do seu departamento. 

       Os mestres terán prioridade para impartir docencia no 1º ciclo da ESO. 
 
 

Horario lectivo do Centro: 
 
Cada período lectivo terá unha duración de 50 minutos e distribuirase de luns a venres 
en 6 períodos lectivos pola mañá (dende as 08:45 ás 14:25) e outros 3 o martes e 
mércores pola tarde (dende as 16:20 ata as 18:50). Pola mañá programaranse dous 
descansos de vinte minutos cada un.  

 
As clases  de aquelas disciplinas  que teñan asignadas dúas ou tres horas por semana 
procuraranse distribuílas en días non inmediatamente sucesivos, agás aquelas, nas que 
se requira unha carga importante de actividades manipulativas (tecnoloxía, plástica, 
materias de iniciación profesional, módulos da FP específica, etc.), que poderán 
agruparse en máis dun período lectivo diario. 

 
 

Aspectos destacables: 
 
 

    Tódolos cursos teñen clase pola mañá e a tarde dos martes. 
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    Respectouse  o  máximo  posible  a  elección  das  optativas  de  4º  de  ESO,  1º  e  
2º  de 

BACH. 

    Están cubertas todas las gardas de corredor e de recreo. 
    Están cubertas tódalas gardas de biblioteca excepto, as primeiras horas, a 2ª 

hora do martes e últimas por non haber profesorado dispoñible para realizalas. 

    Están cubertas tódalas gardas nos recreos (de corredor e biblioteca). 

    Asignouse unha hora a semana para prácticas de laboratorio de física e química 
e outra para bioloxía. 

 
III. PROGRAMA  ANUAL  DE  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  
E EXTRAESCOLARES. 
 
Para súa consulta están a disposición en Vicedirección (Administración e 
Secretaría do Centro). 

 
 
IV. DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DO CENTRO. 

 

Os datos están no XADE. 
 
2)  Estadística de principio de curso: 

 
Figuran no Documento de Recollida de Datos (DRD) e no Documento de 

Organización do Centro (DOC). 
 

3)  Situación das instalacións e equipamento: 
 

En liñas xerais, pódese dicir que o Centro  está en boas condicións, o edifico 
novo xa foi reparado, o edificio vello (20 anos desde a súa construcción) presenta 
algúns deterioros co paso do tempo:a cuberta do edificio presenta un deterioro polo 
que xa está redactado un informe da Unidade Técnica  para a súa posterior 
reparación por parte desta Xefatura Territorial. 

Nos meses do verán e no principio do presente curso, procédese a reparación 
dos edificios, mobiliario e instalacións deteriorados (tellados, perchas, ordenadores, 
canastras de baloncesto, mesas, cadeiras, etc.). 

 
Observamos as seguintes carencias: 

 
-         É necesario proceder a reforzar con dobre cristal o pasadizo 

existente entre o edificio vello e o edificio novo, pois é unha fuga 
importante de calefacción nos dous edificios cando se produce o 
tránsito entre eles. 

 
-         É necesario como se lle informou o Claustro e aprobou o 

Consello escolar a petición de desafectación da casa do 
conserxe para seu uso educativo. 
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4)  Normas de funcionamento: 
 

Figuran no NOF, para actualizar.  
 

V. PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DO PROFESORADO. 
 

Iniciase outro proxecto  como ampliación do do curso pasado en dúas liñas 
convivencia e inclusión educativa e dos programas dentro do Plan Proxecta. 
Un Programa de Educación e social con colaboración da Facultade de Ciencias de 
Educación da USC. 

 

VI. ORGANIZACIÓN DOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
 

As  rutas,  paradas  e   empresas  do   transporte   escolar  foron  enviadas  a   
Xefatura Territorial.(disponse dunha copia na Secretaría do Centro) 

 

VII. ANEXO-I: PROXECTO EDUCATIVO DO CENTRO. 
 

A disposición no Centro (Dirección do Centro). 
 

VIII. ANEXO-II: PROXECTOS CURRICULARES. 
 
A disposición no Centro (Xefatura de Estudios). 

 
 
 

Negreira     31  Outubro de 2017 
 
O director 
 
 
 
Asdo: Adelino José Pose R 


