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CAPÍTULO I 

DOCUMENTO 1. PLAN XERAL ANUAL 
 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS, LIÑAS DE ACCIÓN E TEMPORALIZACIÓN 

DESENVOLVEMENTO DA PXA CURSO 2020-2021 
ACCIÓN 1º 

TRIMESTRE 
2º 

TRIMESTRE 
3º 

TRIMESTRE 
1. Formación de 

alumnado e 
profesorado en 
protocolos 
específicos Covid-19 

          

2. Continuar 
desenvolvendo 
programas 
educativos como o 
contrato-programa 
que permitan a 
realización de 
desdobres, reforzos 
etc, para facilitar á 
atención á 
diversidade en 
tódolos cursos de 
ESO 

      
 

    

3. Apoiar ao 
profesorado na 
elaboración de plans 
e programas de 
excelencia educativa 
en distintos ámbitos 
(tecnoloxías, linguas 
etc) que permitan 
mellorar as 
competencias 
académicas do noso 
alumnado 

          

4. Establecer un 
protocolo específico 
de uso de biblioteca 

          

5. Continuar a 
elaboración e 
aplicación dun 
proxecto lingüístico 
de centro que 
implique 
especialmente aos 
departamentos 
lingüísticos 
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(desenvolvemento 
do TIL) 

6. Manter o programa 
de Seccións 
Bilingües nos cursos 
de 3º e 4º de ESO 
na materia de 
Xeografía e Historia  

          

7. Facilitar o traballo do 
asistente de 
conversa no noso 
centro  

          

8. Incrementar as liñas 
de formación 
actualmente 
existentes no centro 
cunha liña 
específica de 
formación en 
educación 
telemática 

          

9. Manter ao 
vicedirector do 
centro como persoa 
responsable da 
páxina web, das 
redes sociais e da 
aula virtual como 
medio fundamental 
de comunicación e 
información para as 
familias  

          

10. Informar a todas as 
familias e a todo o 
profesorado sobre a 
necesidade de 
utilizar a aplicación 
Abalar Móbil para 
facilitar a 
comunicación de 
toda a comunidade 
educativa 

          

11. Actualizar o PEC 
para adecualo ás 
necesidades reais 
do centro 

          

12. Manter o servizo de 
Mediación e as 
actividades de titoría 
entre iguais como 
fórmula para a 
participación do 
alumnado na 
resolución pacífica 
de conflitos 
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13. Apoiar ao equipo de 
igualdade do centro, 
EQUA, para que 
realice diversas 
actividades de 
dinamización en prol 
da non 
discriminación 

          

14. Manter o programa 
de acollida do novo 
alumnado 
fomentando a 
comunicación e o 
intercambio de 
información co 
profesorado do 
CEIP O Coto 

          

15. Fomentar accións 
de formación para 
toda a comunidade 
educativa 
(profesorado, 
familias e alumnado) 
en temas sensibles 
para a convivencia 

          

16. Manter o protocolo 
de acollida ao novo 
profesorado (tanto o 
que ven para todo o 
curso como interinos 
e substitutos)  por 
medio do dossier de 
información básica 

          

17. Continuar a 
colaboración coa 
ANPA na 
organización 
daquelas 
actividades que 
permita a situación 
sanitaria e diversas 
intervencións nas 
titorías 

          

18. Informar á ANPA a 
principio de curso da 
situación do centro e 
dos cambios en 
relación con cursos 
anteriores 

          

19. Manter reunións 
informativas co/a 
orientador/a do 
CEIP O Coto e cos 
titores do último 
curso de primaria 
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20. Manter a 
colaboración co 
Concello de 
Negreira para o uso 
do edificio do IES na 
realización de 
actividades 
extraescolares, 
mantendo as 
medidas sanitarias 
necesarias. 

          

21.Manter reunións cos   
servizos sociais do   
Concello: asistenta  
social, educadores  
familiares, 
traballadora 
social,…para 
solucionar aquelas  
situacións que así o    
requiran. 

          

22. Conseguir un 
aumento da 
eficiencia enerxética 
do centro, 
adaptando a 
potencia contratada 
ás necesidades 
reais e implicando a 
toda a comunidade 
educativa, nas 
medidas de aforro 
enerxético 

          

 
ACCIÓNS A REALIZAR. 
 
Continuarase coas accións a realizar en relación coas liñas prioritarias trazadas no            
proxecto de dirección para catro anos (do cal iniciamos agora o terceiro), tendo en conta               
as propostas dos diferentes sectores da comunidade educativa. Porén, a prioridade no            
curso actual será manter as condicións hixiénico sanitarias necesarias para garantir a            
seguridade da comunidade educativa ante a situación de pandemia provocada pola           
COVID 19. 
 
 

 

Acción 1  Formación de alumnado e profesorado en protocolos específicos Covid-19 
Obxectivos 
relacionados  

Os protocolos serán públicos e postos en coñecemento da comunidade educativa, 
de xeito que todo o alumnado e profesorado poda coñecelos e aplicalos. 
O profesorado titor deixará constancia da colocación do alumnado nos postos fixos 
da clase. 
O profesorado titor practicará os protocolos de circulación e uso de espazos 
comúns co seu alumnado.  

Xustificación  Normativa referente ás medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise 
sanitaria provocada pola Covid-19 

Temporalización  Primeiro trimestre 
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Persoas responsables  Equipo directivo, titores. 
Recursos previstos  Profesorado implicado. Instalacións do centro 
Observacións  
 

Acción 2 Continuar desenvolvendo programas educativos como o contrato-programa que 
permitan a realización de desdobres, reforzos etc, para facilitar á atención á 
diversidade en tódolos cursos de ESO 

Obxectivos 
relacionados  

Potenciar a calidade da ensinanza e a mellora do rendemento académico do 
alumnado, reducindo o fracaso escolar e favorecendo a igualdade de oportunidades 
no acceso á educación. 

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

Temporalización  Primeiro trimestre 
Persoas responsables  Director, Xefe de Estudos, Departamento de Orientación, departamentos didácticos 

implicados. 
Recursos previstos  Profesorado dos departamentos implicados. Orzamentos do Contrato-programa 
Observacións  
 

 
Acción 3 Apoiar ao profesorado na elaboración de plans e programas de excelencia 

educativa en distintos ámbitos (tecnoloxías, linguas etc) que permitan mellorar as 
competencias académicas do noso alumnado 

Obxectivos 
relacionados  

Potenciar a calidade da ensinanza e a mellora do rendemento académico do 
alumnado, reducindo o fracaso escolar e favorecendo a igualdade de oportunidades 
no acceso á educación 

Xustificación  A atención á diversidade debe prestar tamén atención á excelencia educativa, 
tentando que o alumnado poda desenvolver ao máximo as súas capacidades 

Temporalización  Todo o curso 
Persoas responsables  Equipo directivo, departamentos didácticos implicados. 
Recursos previstos  Profesorado dos departamentos implicados. Orzamentos do Contrato-programa 
Observacións  
 
 

Acción 4 Establecer un protocolo específico de uso de biblioteca 
Obxectivos 
relacionados  

Garantir a seguridade no préstamo e devolución de recursos da biblioteca 

Xustificación  Problemática relativa á COVID 19 
Temporalización  Todo o curso 
Persoas responsables  Responsables equipo biblioteca, equipo directivo 
Recursos previstos  Biblioteca, material hixiénico, sanitario e de sinalización 
Observacións  
 
 

Acción 5 Continuar a elaboración e aplicación dun proxecto lingüístico de centro que implique 
especialmente aos departamentos lingüísticos (desenvolvemento do TIL) 

Obxectivos 
relacionados  

Chegar a acordos entre os departamentos lingüísticos para facilitar a todo o 
alumnado a adquisición das linguas oficiais e das segundas linguas. 
Aplicar os criterios aprobados o curso anterior para a entrega de traballos e 
realización de probas escritas. 

Xustificación  Necesidade de completar a redacción dun Plan Integrado das Linguas acorde coa 
lexislación vixente. Necesidade de unificar criterios na presentación de probas e 
traballos, especialmente os enviados de forma telemática 

Temporalización  Todo o curso 
Persoas responsables  Xefatura de Estudos 
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Coordinadora de Formación do Centro 
Xefas dos Departamentos de Linguas  

Recursos previstos  Profesorado dos departamentos implicados. Recursos de docencia e organización 
aportados polo CAFI 

Observacións  
 
 
 

Acción 6 Manter o programa de Seccións Bilingües nos cursos de 3º e 4º de ESO na 
materia de  Xeografía e Historia  

Obxectivos 
relacionados  

Mellorar a competencia nas linguas estranxeiras, continuando coa oferta de 
lingua inglesa, francesa e portuguesa 

Xustificación  Trátase dun programa de gran éxito entre o alumnado, presente no centro 
desde o curso 2012/13 

Temporalización  Mes de setembro 
Persoas responsables  Coordinadora da sección bilingüe. 

Profesora CLIL 
Recursos previstos  Orzamentos concedidos pola Consellería de Educación. 
Observacións  
 
 

Acción 7 Facilitar o traballo do asistente de conversa no noso centro, no caso de 
incorporarse  

Obxectivos 
relacionados  

Mellorar a competencia nas linguas estranxeiras 

Xustificación  Recepción a partir de xaneiro dunha asistente de conversa Fullbright 
Temporalización  Segundo e terceiro trimestre 
Persoas responsables  Coordinadoras da sección bilingüe. 

Profesora CLIL 
Recursos previstos  Auxiliar lingüístico dotado pola Consellería 

 
Observacións  
 

Acción 8 Incrementar as liñas de formación actualmente existentes no centro cunha 
liña específica de formación en educación telemática 

Obxectivos 
relacionados  

Capacitar ao profesorado na utilización de ferramentas telemáticas, 
especialmente a Aula Virtual 

Xustificación  Necesidade de impartir docencia telemática en caso de confinamento 
Temporalización  Primeiro trimestre 
Persoas responsables  Equipo Directivo 

CAFI 
Recursos previstos  Talleres do centro. Aulas de informática.  

 
Observacións  

 
 

Acción 9 Manter ao vicedirector do centro como persoa responsable da páxina web, 
das redes sociais e da aula virtual para que as manteña actualizadas e sexan 
un medio de dar a coñecer as actividades do centro e de información para as 
familias 

Obxectivos 
relacionados  

Impulsar e apoiar o uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación no 
proceso educativo, tendo como referencia o traballo colaborativo e o software 
libre 
Favorecer a participación e implicación das familias na dinámica do centro, e 
como consecuencia na educación dos seus fillos e fillas, mellorando o seu 
grao de satisfacción 
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Xustificación  Búscase facilitarlles ás familias o coñecemento do funcionamento do centro e 
a súa normativa, mediante o uso da páxina web e a información aportada 
polos titores. 

Temporalización  Todo o curso. 
Persoas responsables  Equipo directivo. Profesor responsable da páxina web e das redes sociais 

(vicedirector). 
Recursos previstos  Páxina web do centro, Facebook do centro 
Observacións  
 
 

Acción 10 Informar a todas as familias e a todo o profesorado sobre a necesidade de 
utilizar a aplicación Abalar Móbil para facilitar a comunicación de toda a 
comunidade educativa 

Obxectivos 
relacionados  

Favorecer a participación e implicación das familias na dinámica do centro, e 
como consecuencia na educación dos seus fillos e fillas, mellorando o seu 
grao de satisfacción 

Xustificación  A comunicación áxil entre centro e familias faise imprescindible no contexto 
epidémico actual 

Temporalización  Primeiro trimestre 
Persoas responsables  Equipo directivo.  
Recursos previstos  Espazo abalar. 
Observacións  

 
Acción 11 Actualizar o PEC para adecualo ás necesidades reais do centro incluído o 

plan de atención á diversidade 

Obxectivos 
relacionados  

Manter e mellorar a convivencia no centro e lograr un ambiente agradable 
onde prime o diálogo, a tolerancia, o respecto  e o consenso 
Conseguir unha integración efectiva de todo o alumnado, dado a coñecer a 
toda a comunidade educativa e aplicando nos casos que sexan necesarios os 
protocolos establecidos pola Consellería. 

Xustificación  Adaptar  o PEC a lexislación vixente.  
Temporalización  Todo o curso 
Persoas responsables  Equipo directivo 
Recursos previstos  Lexislación vixente. 
Observacións  
 
 

Acción 12 Manter o servizo de Mediación e as actividades de titoría entre iguais como 
fórmula para a participación do alumnado na resolución pacífica de conflitos 

Obxectivos 
relacionados  

Manter e mellorar a convivencia no centro e lograr un ambiente agradable 
onde prime o diálogo, a tolerancia, o respecto  e o consenso 
Eliminar as desigualdades entre alumnas e alumnos sustentadas en crenzas, 
prexuízos ou tradicións; así como non admitir ningunha forma de machismo e 
misoxinia que puidera existir no seo da comunidade escolar 

Xustificación  Trátase dunhas actividades que levan demostrado durante varios cursos a 
súa eficacia para reducir a conflitividade no centro 

Temporalización  Todo o curso 
Persoas responsables  Departamento de Orientación 

Coordinadora de Mediación 
Titores dos cursos 

Recursos previstos  Espazos do centro 
Orzamentos obtidos a partir do contrato programa 

Observacións  
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Acción 13 Apoiar ao equipo de igualdade do centro, EQUA, para que realice diversas 
actividades de dinamización en prol da non discriminación 

Obxectivos 
relacionados  

Manter e mellorar a convivencia no centro e lograr un ambiente agradable 
onde prime o diálogo, a tolerancia, o respecto  e o consenso 
Eliminar as desigualdades entre alumnas e alumnos sustentadas en crenzas, 
prexuízos ou tradicións; así como non admitir ningunha forma de machismo e 
misoxinia que puidera existir no seo da comunidade escolar 

Xustificación  Necesidade de continuar fomentando a cultura da igualdade iniciada en 
cursos anteriores 

Temporalización  Todo o curso 
Persoas responsables  Departamento de Orientación 
Recursos previstos  Espazos do centro 

Orzamentos obtidos a partir do contrato programa 
Observacións  
 

Acción 14 Manter o programa de acollida do novo alumnado fomentando a 
comunicación e o intercambio de información co profesorado do CEIP O Coto 

Obxectivos 
relacionados  

Potenciar as relacións co centro adscrito (CEIP O Coto) e co CPI San Vicente 
da Baña para facilitar a integración do alumnado que se incorpora ao IES por 
primeira vez 

Xustificación   Integración de alumnado que se incorporará por primeira vez ao centro. 
Temporalización  Mes de setembro e, de ser posible, xuño. 
Persoas responsables  Directora e departamento de orientación. 
Recursos previstos  Salón de Actos; xefa do departamento de orientación. En caso de ser 

necesario, vía telemática. 
Observacións  
 
 

Acción 15 Fomentar accións de formación para toda a comunidade educativa (profesorado, 
familias e alumnado) en temas sensibles para a convivencia 

Obxectivos 
relacionados  

Mellorar a convivencia no centro e lograr un ambiente agradable onde prime o 
diálogo, a tolerancia, o respecto  e o consenso. 

Xustificación  A realización en cursos anteriores de actividades deste tipo para toda a comunidade 
tiveron unha boa acollida, habendo unha demanda das familias neste sentido. 

Temporalización  2º e 3º trimestres. 
Persoas responsables  ANPA,  equipo directivo, departamento de orientación. 
Recursos previstos  Instalacións do centro, primando a aula de cada grupo; recursos económicos da 

ANPA 
Observacións  
 
 

Acción 16 Favorecer a integración do novo profesorado (tanto o que ven para todo o curso 
como interinos e substitutos) mellorando o protocolo de acollida por medio dun 
dossier de información básica 

Obxectivos 
relacionados  

Manter e mellorar a convivencia no centro e lograr un ambiente agradable onde 
prime o diálogo, a tolerancia, o respecto  e o consenso 

Xustificación  Necesidade manifestada nos cursos anteriores polo profesorado novo no centro en 
relación a temas cotiás que están estandarizados (incidencias informáticas, usuarios 
na sala de profesores, etc) 

Temporalización  1º trimestre e durante todo o curso. 
Persoas responsables  Equipo directivo 
Recursos previstos  Protocolo de acollida 
Observacións  
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Acción 17 Continuar a colaboración coa ANPA na organización daquelas actividades que 
permita a situación sanitaria e diversas intervencións nas titorías 

Obxectivos 
relacionados  

Procurar traballar dun xeito coordinado mantendo un diálogo constante coa ANPA 

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. Porén, no curso actual 
estas deberán minimizarse e ofertar sempre as máximas garantías sanitarias 

Temporalización  1º,2º e 3º trimestre. 
Persoas responsables  ANPA,  equipo directivo, departamento de orientación. 
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 18 Informar á ANPA a principio de curso da situación do centro e dos cambios en 
relación con cursos anteriores 

Obxectivos 
relacionados  

Procurar traballar dun xeito coordinado mantendo un diálogo constante coa ANPA 

Xustificación  A relación fluída coa ANPA favorece a integración das familias na vida diaria do 
centro e mellora a percepción do mesmo por parte do alumnado 

Temporalización  Mes de outubro 
Persoas responsables  ANPA,  directora 
Recursos previstos  Reunión da ANPA en locais do concello ou vía telemática 
Observacións A petición da ANPA, continúase coa iniciativa dende hai varios cursos 
 
 

Acción 19 Manter reunións informativas co/a orientador/a do CEIP O Coto e cos titores do 
último curso de primaria 

Obxectivos 
relacionados  

Potenciar as relacións co centro adscrito (CEIP O Coto) e co CPI San Vicente da 
Baña para facilitar a integración do alumnado que se incorpora ao IES por primeira 
vez 

Xustificación  É necesario aportar ao profesorado de 1º ESO información relevante sobre o 
alumnado que se incorpora ao centro, así como crear agrupamentos axeitados en 
base a estas informacións previas 

Temporalización  Terceiro trimestre 
Persoas responsables  Orientadora do centro 
Recursos previstos  Persoas responsables do departamento de orientación do IES e do colexio de 

primaria, titores de primaria 
Observacións  
 
 

Acción 20 Manter a colaboración co Concello de Negreira para o uso do edificio do IES 
na realización de actividades extraescolares, mantendo as medidas sanitarias 
necesarias. 

Obxectivos 
relacionados  

Cooperar coa administración educativa e co Concello de Negreira na 
planificación e desenvolvemento da labor educativa 

Xustificación  A apertura do centro á comunidade educativa fóra do horario lectivo redunda 
nunha percepción positiva do mesmo por parte da veciñanza e fai do IES un 
punto de referencia na comarca. 

Temporalización  Todo o curso 
Persoas responsables  Directora, concello de Negreira. 
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Recursos previstos  Instalacións do IES (aulas, pavillón e ximnasio especialmente); conserxes do 
centro; monitores e equipamento deportivo aportados polo Concello de 
Negreira. 

Observacións Esta cooperación leva desenvolvéndose varios anos e ten entre outras 
contrapartidas o coidado das zonas verdes por parte de persoal do Concello 

 
 
 

Acción 21 Manter reunións cos servizos sociais do Concello: asistenta social,         
educadores familiares, traballadora social,…para solucionar aquelas      
situacións que así o requiran. 

Obxectivos 
relacionados  

Cooperar coa administración educativa e co Concello de Negreira na 
planificación e desenvolvemento da labor educativa 

Xustificación  Aproveitamento de recursos externos ao centro para a atención do alumnado 
con necesidades específicas.  

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 22 Conseguir un aumento da eficiencia enerxética do centro, adaptando a 
potencia contratada ás necesidades reais e implicando a toda a comunidade 
educativa, nas medidas de aforro enerxético 

Obxectivos 
relacionados  

Mellorar as infraestruturas, recursos e instalacións do centro 

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  Ao longo de todo o curso 
Persoas responsables  Equipo Directivo. 
Recursos previstos  Recursos económicos aportados pola Consellería ou a Xefatura Territorial. 

Ideas da comunidade educativa 
Observacións  
 

PLANS DE REFORZO E RECUPERACIÓN 
En cada programación didáctica se incorporarán os correspondentes plans de reforzo e 
recuperación 

ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 
Ver PROGRAMA DE ACOLLIDA, DOCUMENTO B- Apartado 65 

DOCUMENTO 2: HORARIO XERAL DO CENTRO 
 
II. HORARIO XERAL DO INSTITUTO. 
 
O Centro permanece aberto de luns a venres, dende as 08:30 ata as 22:00. Ao remate                
das actividades lectivas haberá clases da EOI, Sección Negreira, e tamén actividades            
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extraescolares concertadas co concello e coa ANPA se a situación sanitaria o permite. 
 
Abriranse as portas para o alumnado do centro 10 minutos antes na primeira hora da               
mañá e da tarde e pecharase o centro 10 minutos despois da última hora.  
 
As oficinas do Centro terán como horario de atención ó público de 10:00 ás 13:00. 

 
Horario de verán 
Durante o mes de xullo o Centro permanece aberto de luns a venres dende as 09:00 ata 
as 14:30 pola mañá. 
 

Horario do 
alumnado: 

 
 
Cada período lectivo terá unha duración mínima de 50 minutos. 
Non se  poderá asignar a unha área ou 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 ao longo da semana realizarase atendendo 
a razóns pedagóxicas. 
 
 

Horario do profesorado: 
 
Deberá incluír os períodos lectivos e as horas complementarias fixas (titoría pais e nais 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 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 08:40 ás 14:30), e outros 3 os martes e 
mércores pola tarde (dende as 16:20 ata as 18:50). Pola mañá programaranse tres 
descansos de cincuenta minutos cada un en tres franxas diferentes. 
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DOCUMENTO 3. ORGANIZACIÓN DE SERVIZOS 
COMPLEMENTARIOS 
 

O centro conta con 10 liñas de transporte escolar, que trasladan aproximadamente 100 
estudantes e que son cubertas no momento actual por tres empresas diferentes. Todos 
os datos do  transporte   escolar  foron  enviadas  á   Xefatura Territorial. (Disponse 
dunha copia na Secretaría do Centro) 
 

DOCUMENTO 4. DOCUMENTO DE RECOLLIDA DE DATOS 
Figuran no Documento de Recollida de Datos (DRD) e no Documento de Organización 
do Centro (DOC). 

 
 

CAPÍTULO II.  
 

DOCUMENTO 5. DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DE 
CENTRO (DOC) 
Os datos están no XADE 

 

DOCUMENTO 6.  DOCUMENTO DE RECOLLIDA DE DATOS 
Figuran no Documento de Recollida de Datos (DRD) e no Documento de Organización 
do Centro (DOC). 

 

ANEXO: PLAN DE ORGANIZACIÓN E COORDINACIÓN DAS 
TAREFAS DO PERSOAL NON DOCENTE.  
O Centro conta co seguinte persoal non docente: 

Un auxiliar administrativo, en horario de 7:45 a 15:15 

Dúas conserxes, unha de mañá e outra de tarde, en horario de 7:45 a 15:15 e 14:30 a                  

22. 

Tres empregados/as no persoal de limpeza en horario de 8:30 a 21:30 
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ADDENDA: LIÑAS DE TRABALLO DO CONTRATO PROGRAMA  

E PROGRAMA ARCO 
Solicitaranse as seguintes liñas do contrato programa: 

● Mellora das competencias clave. 
● IGUÁLA-T. 
● CON-VIVE 
● INCLÚE-T 
● Mellora da calidade na xestión dos centros 
● Promoción da Actividade Física en horario lectivo 
● EDUEMOCIONA 

 
Solicitarase igualmente o programa ARCO (Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación) 
nas seguintes liñas 
1- 1º ESO 

 CAPÍTULO III 

DOCUMENTO 7. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS. 

Pendente 
 

PLAN PROXECTA 
Pendente 
 

PLAN DE IGUALDADE 

Non hai cambios sobre o plan aprobado a finais do curso pasado 

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E HORARIO DA 
BIBLIOTECA 

A Biblioteca conta cunha profesora responsable, pero por motivos de sobrecarga           
horaria non conta con descarga semanal; polo tanto, destina unicamente unha garda á             
organización de actividades e catalogación. Xunto con ela traballa un equipo de oito             
profesoras que dedican algunha das súas horas de garda a manter aberta a biblioteca              
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e facer labores de catalogación. Durante o curso actual, e debido á situación sanitaria,              
a biblioteca abrirá os 15 períodos de recreo, pero o préstamo será restrinxido a un ou                
dous recreos por nivel. Toda a información atópase no Protocolo de Biblioteca que             
forma parte do Programa de Acollida para o curso 2020-21 

DOCUMENTO 8. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA A 
POTENCIACIÓN DO USO DA LINGUA GALEGA E 
ADDENDA DO PROXECTO LINGÜÍSTICO 
Pendente 

DOCUMENTO 9. PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DO 
PROFESORADO NO CENTRO 
Este curso o PFPP no centro contará con tres liñas de traballo, dúas de renovación e                
unha de nova incorporación: 

- Planificación Estratéxica das Linguas no Centro; Tratamento Integrado das Linguas:           
Revisión, actualización e difusión do Proxecto Lingüístico do Centro (PLC). Coordinadora           
María Jesús Madera Seoane 

- Convivencia escolar e clima da aula. Centros saudables. Relacións coas familias:            
Igualdade e perspectiva de xénero. Coordinadora Cristina Galdo Leal 

- Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a través de espazos             
virtuais. Educación dixital. Coordinador Jesús García Otero 
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