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CAPÍTULO I

DOCUMENTO 1. PLAN XERAL ANUAL

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS, LIÑAS DE ACCIÓN E TEMPORALIZACIÓN
DESENVOLVEMENTO DA PXA CURSO 2019-2020

ACCIÓN 1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

1. 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

2. 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

3. Propiciar que a 
biblioteca estea 
aberta durante todo 
o período lectivo, 
facilitando as gardas
nos horarios do 
profesorado

4. Evitar a utilización 
da biblioteca como 
substitutivo da Aula 
de Convivencia, 
habilitando espazos 
para a atención de 
alumnado que debe 
recibir correccións 
educativas
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DESENVOLVEMENTO DA PXA CURSO 2019-2020
ACCIÓN 1º

TRIMESTRE
2º

TRIMESTRE
3º

TRIMESTRE
5. Continuar a 

elaboración dun 
proxecto lingüístico 
de centro que 
implique 
especialmente aos 
departamentos 
lingüísticos 
(desenvolvemento 
do TIL)

6. Continuar a 
elaboración dun 
proxecto lingüístico 
implementando un 
proxecto común de 
todos os 
departamentos 
sobre o Camiño a 
Fisterra 

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

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

9. Apoiar o 
desenvolvemento de
proxectos 
encamiñados á 
creación dunha liña 
de traballo sobre 
innovación 
tecnolóxica

10. Realizar campañas 
de difusión sobre a 
importancia da 
muller na ciencia e 
na tecnoloxía

11. Actualizar e aplicar 
o protocolo de 
actividades 
extraescolares para 
regular o número e 
a temporalización 
destas ao longo do 
curso, permitindo a 
súa coordinación 
entre departamentos
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DESENVOLVEMENTO DA PXA CURSO 2019-2020
ACCIÓN 1º

TRIMESTRE
2º

TRIMESTRE
3º

TRIMESTRE
12. Realizar un 

diagnóstico das 
necesidades 
formativas do 
profesorado e 
facilitar a creación 
de  grupos de 
traballo para dar 
resposta ás 
necesidades 
formativas 
detectada

13. Manter ou 
incrementar, se é 
posible, as liñas de 
formación 
actualmente 
existentes no centro

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

15. Informar sobre a 
aplicación Abalar 
Móbil ao 
profesorado e ás 
familias para facilitar
a comunicación de 
toda a comunidade 
educativa

16. Actualizar o PEC 
para adecualo ás 
necesidades reais 
do centro incluído o 
plan de atención á 
diversidade

17. 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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DESENVOLVEMENTO DA PXA CURSO 2019-2020
ACCIÓN 1º

TRIMESTRE
2º

TRIMESTRE
3º

TRIMESTRE
18. Apoiar ao equipo de 

igualdade do centro,
EQUA, para que 
realice diversas 
actividades de 
dinamización en prol
da non 
discriminación

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

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

21. 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

22. Dar a coñecer as 
funcións dos 
delegados e 
delegadas de curso 
a todo o alumnado e
mellorar e fomentar 
o funcionamento da 
Xunta de Delegadas
e Delegados como 
canle entre o 
alumnado e o resto 
da comunidade 
escolar
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DESENVOLVEMENTO DA PXA CURSO 2019-2020
ACCIÓN 1º

TRIMESTRE
2º

TRIMESTRE
3º

TRIMESTRE
23. Continuar a 

colaboración coa 
ANPA na 
organización dos 
recreos lúdicos, as 
actividades 
extraescolares e 
diversas 
intervencións nas 
titorías

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

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

26. Manter a 
colaboración co 
Concello de 
Negreira para o uso 
do edificio do IES na
realización de 
actividades 
extraescolares

27. Colaborar co 
Concello no 
desenvolvemento do
proxecto de centro 
sobre o Camiño a 
Fisterra e calquera 
outra actividade 
cultural que poida 
ser de interese

28.Manter reunións cos
servizos  sociais  do
Concello:  asistenta
social,  educadores
familiares,  traballa-
dora  social,…para
solucionar  aquelas
situacións que así o
requiran.
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DESENVOLVEMENTO DA PXA CURSO 2019-2020
ACCIÓN 1º

TRIMESTRE
2º

TRIMESTRE
3º

TRIMESTRE
29.Manter  contactos

coas  empresas  dos
sectores  relaciona-
dos  á  hora  de  or-
ganizar o módulo de
formación  en  cen-
tros  de  traballo
(FCT) dos ciclos for-
mativos.

30. 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.

No curso actual continuarase coas accións a realizar en relación coas liñas prioritarias
trazadas no proxecto de dirección para catro anos (do cal iniciamos agora o segundo),
tendo en conta as propostas dos diferentes sectores da comunidade educativa.

Acción 1 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. Incrementar os agrupamentos e desdobles na materia de 
inglés.

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 2 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

8



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

Acción 3 Propiciar que a biblioteca estea aberta durante todo o período lectivo, facilitando as 
gardas  nos horarios do profesorado

Obxectivos 
relacionados 

Seguir potenciando a biblioteca como lugar de especial referencia educativa no 
centro

Xustificación É preciso facilitar o traballo dun grupo de profesores e profesoras dispostos a 
colaborar na dinamización da biblioteca

Temporalización Inicio de curso
Persoas responsables Xefatura de estudos
Recursos previstos Equipo de Biblioteca

Espazo da Biblioteca
Observacións

Acción 4 Evitar a utilización da biblioteca como substitutivo da Aula de Convivencia, 
habilitando espazos para a atención de alumnado que debe recibir correccións 
educativas

Obxectivos 
relacionados 

Seguir potenciando a biblioteca como lugar de especial referencia educativa no 
centro 

Xustificación Evitar a identificación da biblioteca cun lugar onde se imparten correccións 
educativas e asociala cunha idea positiva e lúdica da aprendizaxe

Temporalización Todo o curso
Persoas responsables Equipo directivo
Recursos previstos Aula de convivencia, NOF actualizadas
Observacións

Acción 5 Continuar a elaboración dun proxecto lingüístico de centro que implique 
especialmente aos departamentos lingüísticos (desenvoovemento 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

Xustificación Necesidade de acometer a redacción dun Plan Integrado das Linguas dacordo coa 
lexislación vixente aproveitando o plan de formación do profesorado.

Temporalización Todo o curso
Persoas responsables Xefatura de Estudos

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 Continuar a elaboración dun proxecto lingüístico implementando un proxecto común 
de todos os departamentos sobre o Camiño a Fisterra 

Obxectivos 
relacionados 

Chegar a acordos entre os departamentos lingüísticos e non lingüísticos para 
establecer unhas normas comúns que faciliten ao alumnado a adquisición da 
competencia lingüística primando o traballo por proxectos

Xustificación Necesidade de aplicar o Proxecto Lingúístico de Centro aproveitando o plan de 
formación do profesorado.

Temporalización Todo o curso
Persoas responsables Xefatura de Estudos

Coordinadora de Formación do Centro
Xefas e Xefes dos Departamentos Didácticos

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

Observacións

9



Acción 7 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 8 Facilitar o traballo do asistente de conversa no noso centro 
Obxectivos 
relacionados 

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

Xustificación Recepción por primeira vez dun asistente de conversa Fullbright, con maior 
dedicación horaria 

Temporalización Todo o curso
Persoas responsables Coordinadoras da sección bilingüe.

Profesora CLIL
Recursos previstos Auxiliar lingüístico dotado pola Consellería

Observacións

Acción 9 Apoiar o desenvolvemento de proxectos encamiñados á creación dunha liña 
de traballo sobre innovación tecnolóxica

Obxectivos 
relacionados 

Mellorar no noso alumnado, e de forma especial nas alumnas, a competencia
científico-matemática

Xustificación Necesidade de reforzar o interesse polas materias científicas e tecnolóxicas
Temporalización Todo o curso
Persoas responsables Equipo Directivo

Departamentos didácticos
Recursos previstos Profesorado das ramas tecnolóxicas e científicas. Talleres do centro. Aulas de

informática. 

Observacións

Acción 10 Realizar campañas de difusión sobre a importancia da muller na ciencia e na 
tecnoloxía

Obxectivos 
relacionados 

Mellorar no noso alumnado, e de forma especial nas alumnas, a competencia
científico-matemática

Xustificación Necesidade de romper a tradicional dicotomía entre estudios 
humanísticos/mulleres e estudios científicos e tecnolóxicos/homes

Temporalización Todo o curso
Persoas responsables Equipo Directivo

Departamentos didácticos
Recursos previstos Profesorado das ramas tecnolóxicas e científicas. Talleres do centro. Aulas de

informática. 

Observacións

Acción 11 Actualizar e aplicar o protocolo de actividades extraescolares para regular o 
número e a temporalización destas ao longo do curso, permitindo a súa 
coordinación entre departamentos

Obxectivos 
relacionados 

Apoiar a realización de actividades extraescolares que contribúan ao 
desenvolvemento integral do alumnado
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Xustificación Demanda do profesorado expresada durante os últimos anos da necesidade 
de regular estas actividades para que se integren de forma coordinada na 
vida do centro

Temporalización Todo o curso
Persoas responsables Vicedirección

Secretaria
Departamentos docentes

Recursos previstos Protocolo aprobado polo claustro
Observacións

Acción 12 Realizar un diagnóstico das necesidades formativas do profesorado e facilitar 
a creación de  grupos de traballo para dar resposta ás necesidades 
formativas detectada

Obxectivos 
relacionados 

Impulsar a formación do profesorado especialmente no propio centro

Xustificación Continuar co plan de formación en centros iniciado en cursos anteriores, 
incorporando novas liñas que respondan as necesidades actuais

Temporalización Meses de setembro e outubro
Persoas responsables Equipo directivo.

Coordidadora de formación no centro
Recursos previstos Plan de Formación do Profesorado elaborado polo CAFI
Observacións

Acción 13 Manter ou incrementar, se é posible, as liñas de formación actualmente 
existentes no centro

Obxectivos 
relacionados 

Impulsar a formación do profesorado especialmente no propio centro

Xustificación Continuar co plan de formación en centros iniciado en cursos anteriores, 
incorporando novas liñas que respondan as necesidades actuais

Temporalización Curso 2019/20, ao tratarse do segundo ano dun plan bianual
Persoas responsables Equipo directivo

Coordinadora de formación no centro Coordinadores dos itinerarios (tres).
Recursos previstos Orzamentos concedidos pola Consellería de Educación.
Observacións

Acción 14 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

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 15 Informar sobre a aplicación Abalar Móbil ao profesorado e ás familias para 
facilitar a comunicación de toda a comunidade educativa
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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 Axilizar a comunicación coas familias en relación á actividade escolar dos 
seus fillos e fillas por medio dun sistema propio da consellería que non supón 
desembolso económico

Temporalización Primeiro trimestre
Persoas responsables Equipo directivo. 
Recursos previstos Espazo abalar.
Observacións O ano anterior case a metade do claustro (e gran número de familias) 

subscribiron esta aplicación para atender as titorías 

Acción 16 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 17 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

Acción 18 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 O equipo foi creado o curso pasado, tendo unha gran aceptación entre o 
alumnado, e precisa incrementar a súa presenza na vida do centro

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

Orzamentos obtidos a partir do contrato programa
Observacións
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Acción 19 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 xuño
Persoas responsables Directora e departamento de orientación.
Recursos previstos Salón de Actos; xefa do departamento de orientación
Observacións

Acción 20 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; recursos económicos da ANPA
Observacións

Acción 21 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

Acción 22 Dar a coñecer as funcións dos delegados e delegadas de curso a todo o alumnado 
e mellorar e fomentar o funcionamento da Xunta de Delegadas e Delegados como 
canle entre o alumnado e o resto da comunidade escolar

Obxectivos 
relacionados 

Fomentar a participación do alumnado nos distintos órganos de coordinación do 
centro educativo

Xustificación Detección en cursos anteriores da falta de coñecemento do alumnado das canles 
axeitadas para transmitir as súas inquedanzas 

Temporalización 1º trimestre
Persoas responsables Equipo directivo, departamento de Orientación, titores.
Recursos previstos Salón de actos, aulas de cada grupo.
Observacións

Acción 23 Continuar a colaboración coa ANPA na organización dos recreos lúdicos, as 
actividades extraescolares 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 
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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,  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 24 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
Observacións A petición da ANPA, continúase coa iniciativa dende hai varios cursos

Acción 25 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 26 Manter a colaboración co Concello de Negreira para o uso do edificio do IES 
na realización de actividades extraescolares

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.
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 27 Colaborar co Concello no desenvolvemento do proxecto de centro sobre o 
Camiño a Fisterra e calquera outra actividade cultural que poida ser de 
interese

Obxectivos 
relacionados 

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

Xustificación O alumnado do centro vese beneficiado de diversos recursos e actos 
culturais que os recursos do instituto non permitirían por si mesmos
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Temporalización Todo o curso
Persoas responsables Equipo directivo, concello de Negreira
Recursos previstos Instalacións do concello ou do IES
Observacións

Acción 28 Manter reunións cos servizos sociais do Concello: asistenta social, educado-
res 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 29 Manter contactos coas empresas dos sectores relacionados á hora de organi-
zar o módulo de formación en centros de traballo (FCT) dos ciclos formati-
vos.

Obxectivos 
relacionados 

Mellorar a formación e inserción laboral do alumnado de formación profesio-
nal.

Xustificación Continuar a liña de traballo de captación de empresas nas que o alumnado 
dos ciclos formativos poida realizar a súa formación práctica para conseguir o
seu primeiro emprego e/ou mellorar a súa formación profesional.

Temporalización Todo o curso, especialmente terceiro trimestre
Persoas responsables Coordinador FCT, equipo directivo
Recursos previstos Empresas da comarca, coordinador FCT.
Observacións

Acción 30 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
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DOCUMENTO 2: HORARIO XERAL DO CENTRO

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.  Ao  remate  das  actividades  lectivas
haberá  clases  da  EOI,  Sección  Negreira,  e  tamén  actividades  extraescolares
concertadas co concello e coa ANPA.

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 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.

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 aprobar os 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 ditan instrucións para o 
desenvolvemento do Decreto anterior. Nela sinálanse, no capítulo III (Artigos do 70 ao 
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 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.
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• Os profesores especialistas 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 pola tarde (dende as 16:20 ata as 18:50). Pola mañá programaranse dous
descansos de vinte minutos cada un. 

As clases   daquelas 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, módulos da FP específica, etc.), que poderán agruparse en máis
dun período lectivo diario.
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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. 
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CAPÍTULO III 

DOCUMENTO 7. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS.

Ver anexo I

PLAN PROXECTA
Durante o curso 2019-2020 o centro participará nas seguintes liñas do plan Proxecta:
1. Educación patrimonial, Mirando polo Camiño
2. Apuntámonos a non beber
3. Aulas sen fume

PLAN DE IGUALDADE
O plan de Igualdade se desenvolverá en profundidade ao longo do curso actual por medio 
dun grupo de traballo coordinado pola orientadora do centro. Os puntos principais que se 
van a desenvolver son os seguintes:

1. Introdución.

2. Contextualización normativa e do centro.

3. Análise da situación do centro en relación coa igualdade de xénero, a violencia de 

xénero e a LGTBIfobia.

4. Obxectivos coeducativos que se abordan no plan:

4.1. Promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

4.2. Prevención, detección e intervención en casos de violencia de xénero.

4.3. Promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual.

4.4. Prevención, detección e intervención en casos de LGTBIfobia

5. Medidas concretas de actuación nos seguintes ámbitos:

5.1. Organización do centro.

5.2. Eliminación dos estereotipos de xénero na transmisión dos valores e dos 

saberes.

5.3. Xestión dos espazos, dos recursos e das oportunidades de realización 

vocacional de xeito inclusivo.

5.4. Inclusión dos valores coeducativos na xestión da convivencia escolar.

6. Seguimento e avaliación.
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ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E HORARIO DA 
BIBLIOTECA

A Biblioteca conta cunha profesora responsable con dúas horas de descarga semanal
destinadas esencialmente á organización de actividades e catalogación. Xunto con ela
traballa un equipo de sete profesores e profesoras que dedican algunha das súas horas
de garda a manter aberta a biblioteca e facer labores de catalogación, ata un total de 8
horas lectivas semanais.
A Biblioteca conta con dúas persoas específicas para atender ao alumnado durante
todos os recreos da semana, así como un servizo de alumnado voluntario.
Forma parte do Plambe de mellora de Bibliotecas Escolares

CLUB DE LECTURA
- Durante o curso 2019-2020 o centro participa no programa de Clubs de Lectura dentro do
plan de Bibliotecas Escolares. Desenvolverase un Club de Lectura organizado polo equipo
de Igualdade sobre literatura feminista.

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

DOCUMENTO 9.  PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DO 
PROFESORADO NO CENTRO

Este curso renovamos o PFPP no centro. Contará coas tres liñas de traballo que se
iniciaron o curso pasado, á que se engade unha nova liña: 

-  Mellora  da  Xestión  dos  centros:  Elaboración  e  revisión  da  documentación  de
centro. Coordinadora Clara Cristela Rodríguez Núñez
- 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
- Escola Inclusiva e Atención á Diversidade:  Detección e intervención educativa na
dislexia. Coordinadora María López Sández
-  Convivencia  escolar  e  clima  da aula.  Centros  saudables.  Relacións  coas  familias:
Igualdade e perspectiva de xénero. Coordinadora Cristina Galdo Leal
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DOCUMENTO 10. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CENTROS 
DE TRABALLO
Ver anexo III

MECANISMOS DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DA  PERSOA  
AUXILIAR LINGÜÍSTICA E PROPOSTAS DE MELLORA

A actividade da persoa designada como auxiliar de conversa, que por primeira vez é un 
bolseiro Fullbright, revisarase periodicamente utilizando a escala de observación que 
aparece a continuación, analizaranse os seus resultados en reunións dos departamentos 
implicados e de ser o caso, tomaranse as medidas oportunas para a súa mellora, que 
quedarían reflectidas na memoria final do curso.

ESCALA DE OBSERVACIÓN

Escala

1 2 3 4
1. Grao de cumprimento das actividades de aula programadas polo profesor.

2. Grao de colaboración e aportación de estratexias metodolóxicas na práctica
    docente.

4. O desenvolvemento das actividades responde á secuenciación e a 
    temporalización previstas.

5.  Adecuación dos materiais didácticos utilizados.

6. Consegue motivar para lograr a participación activa do alumnado.

7. O nivel de dificultade é adecuado ás características do alumnado.

8. Aténdese adecuadamente á diversidade do alumnado.

9. Úsanse variadas estratexias metodolóxicas en función  dos temas a tratar e a 
    partir da observación na aula e das recomendacións do profesor titular.

10. Como norma xeral, fanse explicacións e repeticións  necesarias para todo o  
      alumnado.

11. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.

12. Incorpóranse as TIC no desenvolvemento das actividades.

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de analizar e comentar os seus acertos e 
      erros.

14. Grao de participación nas actividades complementarias e extraescolares e en
      xeral na vida do centro.
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IES XULIÁN MAGARIÑOS 

 
* alumnado de 2º BAC nas portas da sede central da Cruz Vermella en Xenebra (set 2019) 
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1. XUSTIFICACIÓN E OBXECTIVOS 

 

Está mais que demostrada a importante contribución que as actividades complementarias           

e extraescolares aportan a unha educación integral e de calidade. Unha formación plena do              

alumnado non pode quedar restrinxida a os aspectos regulados no currículo nin ao tempo              

ocupado pola xornada escolar tradicional, senón que necesita de aportación de espazos            

externos, de diferentes experiencias, de actores diferenciados. Só así responderá as           

demandas sociais de igualdade, xustiza e oportunidades para todos. 

 

Estas actividades facilitan unha maior implicación da comunidade educativa, e desenvolven           

valores de socialización e cooperación, promoven o sentimento de pertenza a un centro             

educativo, e favorecen a adquisición de autonomía e responsabilidade na xestión do tempo             

libre. 

 

Alumnos que academicamente teñen dificultades con consecuencias negativas no seu          

estado emocional e autoestima, poden destacar noutro tipo de actividades (deportivas,           

artísticas, lúdicas...) e obter un reforzo positivo. 

 

É necesario por tanto promover opcións que favorezan a curiosidade, a creatividade, a             

sensibilidade artística, o benestar físico e psiquico, o coidado do centro e do medio              

ambiente, que amplien o horizonte cultural do alumnado dun centro como o noso ubicado              

nunha pequena vila dunha comarca esencialmente rural. 
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A oferta anual de actividades do IES Xulián Magariños busca eso, ofertar unha amplia              

variedade de actividades que enriquezan a formación integral do noso alumnado.  

 

A organización e coordinación das actividades correrá principalmente a cargo do           

Departamento de Actividades Complementarias e extraescolares dirixido polo vicedirector         

Jesús García Otero 

 

 

CRITERIOS XERAIS 

 

No deseño e realización das actividades complementarias e extraescoalres teranse en           

conta os seguintes criterios 

 

a) Que os obxectivos da actividade estean integrados no proxecto educativo de centro e              

curricular do curso/etapa 

 

b) Que no posible sexan programadas a comenzo de curso, e en calquera caso aprobadas               

polo Consello Escolar. Os responsables da actividade informarán aos pais/nais sobre as            

actividades extraescolares a realizar sendo preceptivo un documento de autorización da           

mesma no caso de que a actividade transcorra fora do recinto escolar. 

 

c) Segundo as características da actividade haberá diferentes tipos de destinatarios:           

actividades xerais para todo o centro, por etapas educativas, por cursos e incluso por              

elección de materias optativas no caso de que a actividade sexa moi específica. 

 

d) Tratándose de actividades que en xeral favorecen a adquisición e desenvolvemento de             

competencias básicas procurarase que as actividades sexan moi participativas e non           

excluíntes. 

 

e) As circunstancias socioeconómicas do alumnado nunca serán causa de exclusión para            

participar nas mesmas. 

 

OBXECTIVOS 

 

Coa programación das actividades complementarias e extraescolares reseñadas a         

continuación preténdese alcanzar os seguintes obxectivos: 

 

● Promover a participación activa do alumnado na organización e desenvolvemento          

das mesmas, estimulando neles unha crecente autonomía e responsabildade na          

organización do seu tempo libre e de ocio. 

 

● Facilitar aquelas actividades que favorezan o desenvolvemento integral e a          

autoestima dos alumnos e alumnas.  
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● Dar a coñecer actividades relacionadas co entorno natural, social e cultural           

organizadas por entidades alleas ao centro educativo. 

 

● Estimular o desexo de aprender e investigar, a sensibilidade, a curiosidade e a             

creatividade dos alumnos. 

 

● Promover no alumnado un sentimento positivo de pertenenza á unha comunidade           

educativa. 

 

● Mellorar a relación entre o alumnado fora do ambito académico e impulsar a             

adquisición de habilidades sociais e de comunicación. 

 

● Posibilitar o acceso a actividades culturais e deportivas a todos os alumnos e             

alumnas ampliando o seu horizonte cultural independentemente das súas         

circustancias familiares e económicas. Trátase de exercer un efecto compensador          

das desigualdades sociais que provocan que certos alumnos non teñan posibilidade           

de desfrutar dun tempo libre enriquecedor e de calidade por falta de medios             

económicos, problemas familiares e carencias no entorno inmediato.  

 

● Reforzar os contidos académicos dun xeito alternativo, máis activo, favorecendo así           

o proceso de adquisición dos coñecementos e competencias necesarios. 

 

● Practicar a dimensión lúdica da enseñanza, procurando fuxir da imaxe ríxida que            

teñen os centros educativos. 
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2. ACTIVIDADES GLOBAIS DE CENTRO 

A nivel de centro faranse as seguintes actividades: 

 

SETEMBRO 

● Viaxe do alumnado de 2º Bacharelato a Xenebra. Está programada a visita do CERN,              

Nacións Unidas e Cruz Vermella entre outras actividades. 

 

OUTUBRO 

● 9 outubro. Acto de inauguración do curso académico 2019/2020 e conferencia           

inicial a cargo de D. Miguel Ángel Santos Rego, catedrático e director do             

Departamento de Pedagoxía e Didáctica da Universidade de Santiago de          

Compostela -, que ten acadado un recoñecido prestixio na súa especialidade. 

● Convocatoria e presentación das bases do Premio Humanístico Miguel Ángel Santos           

Rego, dotado con 300€. 

● 18 Outubro. Presentación do programa Titoría entre iguais e actividades conxuntas. 

 

NOVEMBRO 

● Concurso de fotografía do Samaín para todo o alumnado do centro. 

● Magosto tradicional con música e xogos populares. Todo o alumnado de ESO e FPB.              

8 Novembro. 

● Concerto de música a cargo do grupo “Los jinetes del trópico”, que fusionan a              

música tradicional galega e os ritmos latinos. 

● Exposición micolóxica en colaboración coa Asociación Micolóxica “Sendeiriña”. 

 

FEBREIRO 

● Celebración do Entroido con concurso de disfraces e comparsas. 

 

ABRIL - MAIO 

● Viaxe a Londres para 3º ESO . 

● Viaxe a París 2º ESO ( en colaboración co IES Fin do Camiño (Fisterra). 

● Excursión final de etapa 4º ESO a Cantabria. 

 

XUÑO 

● Acto de graduación do alumnado de 2º bacharelato. 

● Acto de entrega do premio de investigación Humanística. 

● Acto de finalización do curso para o resto de niveis educativos. Concerto. 
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3.CONMEMORACIÓN DE DATAS SINALADAS NO CALENDARIO      

ESCOLAR 19/20 

Farase conmemoración das datas que figuran no calendario escolar 19/20 buscando a            

participación de todos os niveis educativos do centro de xeito alternado, coa colaboración             

dos diferentes departamentos e procurando o impacto en toda a comunidade educativa.            

Serán as seguintes: 

 

20 Novembro. Día universal dos dereitos do neno. Traballo nas titorías sobre os dereitos              

do neno e a súa vixencia. Exposición con paneis e lectura pública de pasaxes de libros                

relacionados. En colaboración cos departamentos de Lingua Galega e Lingua Castelá 

 

25-29 Novembro. Día internacional contra a violencia de xénero. Concentración, lectura           

dun manifesto de rexeitamento da violencia de xénero e ciclo de curtametraxes. Organiza             

o Equipo de Igualdade co departamento de  Orientación. 

 

3 de decembro. Conferencia dunha persoa con discapacidade sobre o seu día a día.              

Concienciación da importancia de pensar na accesibilidade a hora de deseñar calquera            

obra, producto ou servizo. Para bacharelato e ciclos formativos, fincapé no concepto de             

deseño inclusivo. 

 

Semana do 2 ao 5 de decembro. Conmemoración da Constitución e o Estatuto de              

Autonomía de Galicia.  

 

10 decembro. Declaración Universal dos Dereitos humanos.  

 

30 de xaneiro de 2020: Día Escolar da non Violencia e da Paz. 

 

6 de marzo de 2020: Día Internacional da Muller. (día propio 8 de marzo) 

 

13 de marzo de 2020: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

 

9 a 13 de marzo de 2020: Semana da Prensa. Un día da semana traballarase na aula con                  

xornais. 

 

3 de abril de 2020:  Día Mundial da Saúde. 

 

20 a 24  de abril de 2020: Semana do libro. 

 

30 de abril de 2020: Día Internacional contra o Acoso Escolar. 
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8 de maio de 2020: Día de Europa. 

 

Do 11 ao 15 de maio de 2020: Semana das Letras Galegas. 

 

5 de xuño de 2020: Día Mundial do Medio Ambiente. 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES     

ORGANIZADAS POLOS DEPARTAMENTOS  

 

Ordeadas por meses, están previstas as seguintes actividades: 

 

1º TRIMESTRE 

 

SETEMBRO 

27. Concentración polo planeta e semana do medio ambiente. DPTO BIOLOXÍA 

 

OUTUBRO 

7. Software libre. DPTO INFORMATICA 

17. Conferencia sobre o patrimonio do Camiño de Santiago en Negreira.DPTO XEOGRAFIA 

20. Visita Románico de Barcala. DPTO XEOGRAFIA 

 

NOVEMBRO 

1-7. Ambientación de Samaín. DPTO COMERCIO 

5 e 12 Novembro. Visita ao xulgado de Negreira. DPTO ECONOMÍA 

8. Visita ao embalse e central eléctrica do Tambre 4º ESO. DPTOS bioloxía e tecnoloxía  

19. Obradoiros para concienciar sobre a violencia de xénero no entorno dixital. 

20. Visita a CGAC e Museo do Pobo Galego. DPTOS GALEGO E PLÁSTICA 

21. Visita aos laboratorios da USC. Para 2 BAC. DPTO. DE QUÍMICA 

8-30 Exposición “Mulleres do Sur” sobre a situación da muller no tercer mundo 

30 Concurso TIK TOK de vídeos contra a violencia de xénero 

 

DECEMBRO 

17. Charlas cos maiores. “Lembranzas dos camiños” DPTO. GALEGO 

19. Encontro cos escritores DPTO GALEGO.  

20. Rota Ardeiro. DPTO GALEGO 

20. TEATRO FIN DE TRIMESTRE. “Eso no es amor”. Por Marina Marroquí 
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2º TRIMESTRE 

 

XANEIRO  

9. Visita a parlamento de Galicia 4º ESO e 1º BAC 

17. Asistencia concerto. 2º ESO. Santiago. DPTO MUSICA 

 

 

FEBREIRO 

7. Asistencia concerto. 4º ESO. Santiago. DPTO MUSICA 

12. Asistencia teatro 1 e 2 ESO. Santiago. DPTO LINGUA CASTELÁ 

Visita de historia da Arte a Santiago. DPTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Obra de teatro en inglés. DPTO. INGLÉS 

Contacontos en inglés.  DPTO. INGLÉS 

 

 

MARZO  

Visita a Viveiro de empresas de Santiago. Alumnado de Economía. 4º ESO. DPTO             

ECONOMÍA 

Visita a FP Innova DPTO. INFORMÁTICA 

Participación no concurso Canguro Matemático . Todos os niveis. DPTO MATEMÁTICAS 

Visita a USC. DPTO ORIENTACIÓN 

Visita Viveiro de empresas de Santiago.  

Participación no proxecto Ríos. 1º BAC. DPTO. BIOLOXÍA 

Camiño de Santiago. Santiago-Fisterra. DPTO. LINGUA GALEGA 

 

 

3º TRIMESTRE 

 

ABRIL  E MAIO 

Posible viaxe a Dublín . 1º BAC (DPTO XXHH) 

Visita a AMTEGA DPTO. INFORMÁTICA 

Participación na olimpiada matemática. Santiago de Compostela. 2º ESO. DPTO          

MATEMÁTICAS 

Excursión dun día a Tui e norte de Portugal. Varios Cursos. DPTO XXHH 

Ruta da auga. Visita as instalacións de tratamento e depuración das augas de Negreira              

DPTOS DE TECNOLOXÍA E BIOLOXÍA 

Visita a Sotavento. 3º ESO DPTO. TECNOLOXÍA 

Asistencia á representación teatral “El sí de las niñas”. DPTO LINGUA CASTELÁ 

Encontro equipos de Igualdade . DPTO ORIENTACIÓN 

Asistencia ao certame  “Matemáticas na raia”. 3º ESO. DPTO MATEMÁTICAS 

Curso de primeiros auxilios . Alumnado FP. DPTO. ECONOMÍA 

Roteiro da costa. 1º e 3º ESO. DPTO . BIOLOXÍA 

Obradoiros da Escola de Camiños. 3º e 4º ESO. DPTO TECNOLOXÍA  
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5. PROGRAMAS E ACTIVIDADES TODO O CURSO 

 

Exposicións na cafetería 

O centro dispón dun espazo adicado a exposicións temporais na remodelada cafetería. Se             

farán exposicións temáticas coordinadas por diferentes departamentos con rotación         

mensual. 

 

Club de Programación 

Todos os martes de 18:00 a 19:00 o alumnado de 2 e 3 ESO interesado no mundo da                  

programación informática poderá formarse e intercambiar coñecementos no aula de          

informática 2. 

 

Campeonato de xadrez 

A partir do segundo trimestre e durante os recreos haberá un campeonato aberto a todo o                

alumnado para difundir os valores do xadrez. 

 

Ranking de Bádminton 

Durante todo o curso o pavillón está aberto durante os recreos para que tanto alumnos               

como profesores participen nun campeonato amistoso. Pretendese ofertar tempo de ocio           

activo e de calidade para fomentar a adopción de         

estilos de vida saudables.  

 

Xema TV 

Televisión escolar do IES Xulián Magariños. Deseño,       

guionización, gravación edición e emisión de      

eventos e actividades realizadas no IES, entrevistas,       

conferencias e programas de ficción. participación      

voluntaria do alumnado en recreos, algunha hora       

lectiva e principalmente horas non lectivas. Tratase       

de fomentar a vocación periodística e a formación        

audiovisual do alumnado. 

 

Programa de voluntariado na biblioteca 

Axuda na catalogación, ordenación de fondos, e orientación ao alumnado novo no centro             

sobre o uso dos servizos da biblioteca escolar. nos recreos. 

 

Revista escolar do IES Xulián Magariños 

O alumnado participará aportando contidos e se procurará a participación de alumnado            

interesado en labores de edición e deseño na propia revista. 
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6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN COLABORACIÓN COA      

ANPA 

 

A ANPA ofertará as seguintes actividades ao longo do presente          

curso: 

 

Recreos lúdicos 

Os martes e xoves se ofertan xogos populares e de inxenio ao            

alumnado durante os períodos de recreo. Todo o curso 

 

Obradoiros de autoxestión emocional para alumnado de 4º ESO 

Ofertaránse recursos para o desenvolvemento da regulación       

emocional e a autoxestión do alumnado. Segundo trimestre. 

 

Curso de guitarra 

Curso de iniciación ao manexo do instrumento. Todo o curso. 
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ADDENDA DO 

 PROXECTO LINGÜÍSTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IES Xulián Magariños (Negreira) 

ANO ACADÉMICO 2019-2020 

 

 
 



 

 

O decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non         

universitario recolle no apartado 4.3 do artigo 14º Proxecto         

Lingüístico de centro, que os centros educativos deben facer         

constar na addenda “información e valoración dos programas e         

actividades para o fomento e dinamización da lingua galega         

realizados polo centro educativo no curso anterior e        

información do que se vai desenvolver no curso seguinte” 
 

Curso académico 2018-2019 

 

A información e valoración das actividades levadas a cabo neste          

período figuran máis especificamente detalladas na memoria       

elaborada polo departamento de ENDL. Só destacar que, se ben          

non sempre se acadan no seu máximo grao todos os obxectivos           

propostos, a colaboración dos diferentes departamentos,      

profesorado, alumnado, persoal non docente, familias e outras        

institucións fixo posible que se realizasen un número relevante de          

actividades que afondaron en diferentes aspectos da nosa realidade         

cultural, sempre co galego como lingua vehicular. 

 

Curso académico 2019-2020 

 

Os  obxectivos que pretendemos son: 

1.- Mellorar a capacidade lingüística de todos os membros da          

comunidade educativa para desenvolver as súas actividades, docentes        

ou non. 

2.- Lograr unha valoración positiva da utilización da lingua propia          

fomentando o seu uso na comunidade escolar e en todos os ámbitos            

da vida cotiá. 

3- Desenvolver experiencias didácticas que promovan o uso do         

galego nos distintos niveis educativos e evidencien a súa utilidade. 

4.- Concienciar da importancia de normalizar o idioma, de superar          

as situacións diglósicas e de garantir a súa continuidade no centro,           

con medidas normalizadoras que se fagan extensivas a toda a          

comunidade escolar. 

 



Traballaremos a prol dos obxectivos propostos dende varias        

frontes:  

 

1. En colaboración cos departamentos de linguas, e coa axuda do           

alumnado e as familias, recolleremos información sobre elementos        

do noso patrimonio (igrexas, fontes, pazos, capelas, pombais,        

cruceiros, pontes…) Posteriormente daremos a coñecer esta       

realidade en diferentes soportes (folletos, códigos QR, vídeos,        

murais ou revista escolar) a todos os membros da comunidade          

escolar pero tamén, en colaboración co concello ou con outras          

entidades, aos veciños e veciñas e aos visitantes que se acheguen           

ao concello de Negreira. 

Será un proxecto multilingüístico que porá en valor a riqueza          

patrimonial e cultural do concello.  

 

2. Convidaremos ao centro a persoas (familiares do alumnado,         

expertos…) que coñezan o patrimonio material ou inmaterial do         

concello e poidan fornecernos información, ben divulgativa, ben        

técnica. 

 

3. Prestaremos atención especial ao tramo do camiño de Santiago          

cara a Fisterra polo noso concello, unha mostra máis da nosa           

realidade cultural. En cooperación con outros departamentos (        

Bioloxía, Educación Física ou Relixión) tentaremos coñecer máis        

polo miúdo o ecosistema da zona e mesmo facer o percorrido do            

tramo. 

 

4. Coa idea de dar a coñecer a nosa riqueza patrimonial pero tamén             

coñecer a doutros concellos lindantes, procuraremos colaborar na        

realización de actividades  con algún centro educativo da contorna. 

 

5. Participaremos e colaboraremos con todas aquelas actividades        

organizadas polos diferentes departamentos sempre que o fomento        

da lingua galega sexa un un obxectivo relevante. Especial atención          

prestaremos este ano á figura de Ricardo Carballo Calero, autor          

homenaxeado no día das Letras Galegas. 

 

6. As actividades impulsadas polo concello ou por outras         

institucións da contorna contarán con noso apoio para a súa          

divulgación e participación (Radio Negreira, Correlingua…) 

 

7. A través da rede social Instagram tentaremos compartir con toda           

a comunidade escolar as nosas inquietudes respecto da realidade         

lingüística, social e cultural do noso día a día. 



FORMACIÓN EN 
CENTROS DE 
TRABALLO
CURSO 2019-2020
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CONTEXTO E INTRODUCIÓN

O módulo profesional de Formación en Centros de Traballo (FCT) é un módulo profesional no
que o/a estudante desenvolve a súa aprendizaxe nun contorno empresarial ou institucional de traballo real,
establecidos en varios períodos ordinarios ou extraordinarias para cada Ciclo Formativo, tanto Formación
Profesional Básica como Ciclos Medios ou Superiores de Formación Profesional, tal e como recolle a
Orde 28 de febreiro de 2007 (DOG do 8 de marzo). 

Ten carácter obrigatorio en todos os ciclos formativos e desenvolverase procurando aplicar as
competencias  profesionais  adquiridas  no  centro  educativo,  complementadas  con  aquelas  previamente
identificadas entre as actividades produtivas do centro de traballo. Por medio del intentarase conseguir os
seguintes fins:

• Que o alumnado complete a adquisición das competencias profesionais propias de cada título
alcanzadas no centro educativo. 

• Adquirir unha identidade e unha madureza profesional motivadoras para a aprendizaxe ao longo
da vida e para as adaptacións aos cambios das necesidades de cualificación.

• Completar coñecementos relacionados coa produción, a comercialización, a xestión económica e
os sistemas de relacións sociolaborais das empresas, co fin de facilitar a inserción laboral.

• Avaliar a competencia profesional adquirida polo alumnado, especialmente naqueles aspectos que
non poidan verificarse no centro educativo por esixir situacións reais de traballo.

A característica máis salientable da FCT é que se desenvolve nun ámbito produtivo real (a empresa ou
institución  colaboradora),  onde o  alumnado poderá  observar  e  desempeñar  as  actividades  e  funcións
propias  dos  postos  de  traballo  dunha  profesión,  ademais  de  coñecer  a  organización  dos  procesos
produtivos  e  de  servizos  e  as  relacións  laborais,  recibindo  en  todo  momento  a  orientación  e  o
asesoramento necesarios por parte do profesorado- titor do centro educativo e do centro de traballo. 

O acceso ao módulo de FCT producirase cando o alumnado teña unha avaliación positiva en todos
os  módulos  profesionais  do  ciclo  formativo  realizados  no  centro  educativo.  A  súa  duración  será  a
indicada nos decretos dos currículos correspondentes aos ciclos formativos na Comunidade Autónoma de
Galicia ou, de ser o caso, na normativa básica ou complementaria. 

Realizarase ao final de cada ciclo formativo, nun só período e de xeito ininterrompido, e a súa
duración será a que se recolle no seguinte cadro segundo a Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se
regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da formación profesional inicial, para o
alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.:

• Período ordinario: abril a xuño

• Período extraordinario: Setembro a decembro / xaneiro a marzo / abril a xuño.

1300 (FCT 340)

1400 (FCT 440)

1100 (FCT 300)

1700 (FCT 740) 2000 (FCT 710) 2000 (FCT 380)

2000 (FCT 440)

1860 (FCT 400)

Período ordinario setembro-decembro setembro-marzo xaneiro-xuño abril-xuño

Período 
extraordinario

xaneiro-marzo

abril-xuño

setembro-marzo

xaneiro-xuño

setembro-marzo 
xaneiro-xuño

 setembro-decembro

xaneiro-marzo

abril-xuño
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Este módulo ten carácter obrigatorio en todos os ciclos formativos que se imparten no IES Xulián
Magariños e  se  desenvolverá  procurando  aplicar  as  competencias  profesionais adquiridas nos centros
educativos, complementadas con aquelas previamente identificadas entre as actividades produtivas do
centro de traballo.

No IES Xulián Magariños se Imparten os seguintes estudos profesionais:

• FP Básica de Servizos Comerciais (2000 horas), 320 horas de FCT.

• Ciclo medio de Sistemas Microinformáticos e Redes (2000 horas). 410 horas de FCT.

• Ciclo superior de Administración de Sistemas Informáticos en Rede (2000 horas), 384 horas
de FCT. 

PLAN INDIVIDUALIZADO E AVALIACIÓN

Se  realizará  un  plan  individualizado,  que  recollerá  o  conxunto  das  actividades  formativo-
produtivas que o alumnado terá que desenvolver nos centros de traballo durante as horas e o período
establecidos.  Esas  actividades  serán  o  complemento  final  para  alcanzar  a  competencia  profesional
característica  do  título,  e  proporcionarán  as  situacións  de  avaliación  necesarias  para  acreditar  tal
competencia.

O  plan  individualizado  concretarase  para  cada  alumno/a  en  particular,  atendendo  ás
características concretas da empresa ou entidade colaboradora onde se desenvolva o período de FCT . Esa
concreción realizarase en coordinación cos responsables da empresa ou entidade colaboradora, pero terán
elementos comúns que se axustarán a cada Ensinanza Profesional Concreta.

Todas  as  actividades  que  se  incluirán  no  programa  formativo  reunirán  as  seguintes
características:

• Ser reais, prefixadas e posibles.

• Permitir a toma de decisións.

• Evitar tarefas repetitivas.

• Fixar a temporalización.

• Facer posible a rotación por diversos postos de traballo.

• Permitir o uso de medios propios do proceso.

• Permitir o uso de documentación técnica.

• Implicarse coa actividade da empresa, inspirándose no perfil profesional.

FINALIDADES

De acordo co establecido no Real decreto 1538/2006,ten as seguintes finalidades:

a) Completar a adquisición de competencias profesionais propias de cada título alcanzadas no centro
educativo.

b) Adquirir unha identidade e unha madureza profesional motivadoras para a aprendizaxe ao longo
da vida e para as adaptacións aos cambios das necesidades de cualificación.

c) Completar coñecementos relacionados coa produción, a comercialización, a xestión económica e
os sistemas de relacións sociolaborais das empresas, co fin de facilitar a inserción laboral.

d) Avaliar  os  aspectos  máis  relevantes  da  profesionalidade  alcanzada  polo  alumnado  no  centro
educativo e acreditar os aspectos requiridos no emprego que non poidan verificarse por exixir
situacións reais de traballo.
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PRAZOS E PERÍDODOS PARA O CURSO  2019-2020

Contémplase que haberá alumnado tanto no período ordinario como nalgún dos extraordinarios ó
haber alumnado do Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáricos en Rede e da FP Básica
de Servizos Comerciais que non aprobou no mes de xuño de 2019.

 PRIMEIRO PRAZO DE OUTUBRO A DECEMBRO DO 2019

O alumnado a realizar a FCT neste período é:

• Dous alumnos de FP Básica de Servizos Comerciais.

• Tres alumnos do  Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáricos en Rede

SEGUNDO PRAZO DE ABRIL A XUÑO DO 2020

En  principio,  se  prevé  a  incorporación  de  moitos/as  estudantes  neste  período.  Estudantes  do
segundo curso do Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Rede, do Ciclo medio de
Sistemas Microinformáticos e Redes e da FP de Servizos Comerciais. 

O   IES  Xulián  Magariños  ten  unha  importante  carteira  de  empresas  no  ámbito  profesional
comercial  e  varias  do  ámbito  informático, ubicadas  na  súa  maioría  no  contorno  de  Santiago  de
Compostela, coas que se veñen asinando convenios todos os cursos. 

No seu momento determinarase, polo profesorado titor, xunto co coordinador, as empresas nas que
o alumnado realizará a FCT, asinando o centro con elas o correspondente convenio. Pódese escoller entre
as empresas coas que contamos na nosa base de datos ou con novas empresas, en función do que se
considere  máis  adecuado  para  o  alumnado.  A  busca  de  novas  empresas  é  primordial  no  caso  da
FP  Básica,  para  axustalas  ós  obxectivos  establecidos  neste  ensino.Unha  vez  feita  a  asignación  de
empresas se tramitarán todas as axudas nos períodos establecidos e cos estudantes que teñan dereito e
ditas axudas.

Manuel González Regal

Coordinador de Formación en Centros de Traballo
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