
O IES A Xunqueira II volve facer pleno 
coas sete liñas dos contratos-programa
▶ Os plans dirixidos á mellora do éxito escolar chegan a 248 colexios e institutos da provincia, 19 
deles no municipio de Pontevedra ▶ As cifras medraron respecto ao curso anterior (212 e 16)
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PONTEVEDRA. O IES A Xunquei-
ra II é, xunto co IES Valadares de 
Vigo, o único centro educativo da 
provincia (en Galicia só hai outros 
dous, en Guntín e Monforte, Lugo) 
que fai pleno ao serlle concedidas 
as sete liñas dos contratos-progra-
ma da Xunta. É o segundo curso 
consecutivo que o logra. «Empe-
zamos no 2015-2016 con tres e ao 
curso seguinte conseguimos seis, 
que era o máximo daquela. No 
2017-2018 xa tivemos os sete e este 
repetimos», subliña o director do 
instituto pontevedrés, Juan Carlos 
Pérez Mestre.

A resolución da Consellería data 
do pasado 1 de febreiro. Na provin-
cia son 248 as escolas, colexios e 
institutos de Infantil, Primaria, 
Secundaria e FP adheridos a estes 
plans, dirixidos á mellora do éxito 
escolar en centros públicos.

Na provicia son 248 os adheridos 
-fronte aos 212 do curso pasado-, 
19 deles no municipio de Ponteve-
dra, tres máis que o ano anterior. 
As novas incorporacións son o CEIP 
Príncipe Felipe (cunha liña), o CIFP 
A Xunqueira (2) e o CEE Ponteve-
dra (2). Continúan coa iniciativa 
os CEIP Parada-Campañó (4), A 
Xunqueira I (1), San Benito de Lé-
rez (3), Vilaverde-Mourente (2), 
Álvarez Limeses (1), Manuel Vidal 
Portela (1), Praza de Barcelos (1), 
Santo André de Xeve (3), Marcos 
da Portela (2) e CEIP de Cabanas 
(3). Os IES que tamén participan, 
ademais da Xunqueira II, son o 
Sánchez Cantón (29), Valle-Inclán 
(4), Frei Martín Sarmiento (3), A 
Xunqueira I (6) e Luís Seoane (4).

Esta iniciativa trata de consti-
tuír un instrumento de apoio aos 
centros para que, dentro da súa 
autonomía, poidan desenvolver 
un plan de mellora para poten-
ciar, en función das necesidades 
detectadas, o desenvolvemento 
das competencias clave, especial-
mente a matemática; mellorar a 
convivencia, promover a igualda-
de de xénero, afondar no logro da 

excelencia educativa e reducir as 
taxas de abandono escolar tempe-
rá, así como proporcionar atención 
educativa para a compensación de 
igualdades na educación. «En de-
finitiva -explica a Consellería-, o 
fin último é lograr unha educación 
de calidade para todo o alumna-
do, desenvolver o máximo posi-
ble as súas potencialidades e, xa 
que logo, contribuír á mellora da 
calidade do sistema educativo de 
Galicia».

A primeira liña de actuación, 
que implementarán 15 dos 19 
centros do municipio, é a de re-
forzo, orientación e apoio (PROA), 
un modelo de clases particulares 
no propio centro fóra do horario 
lectivo.

recursos limitados. «É o pro-
grama que máis actuacións abran-
gue no instituto», explica Pérez 
Mestre respecto ao IES A Xunquei-
ra II. «É o que implica ao maior 
volume de alumnado e para o que 
a Consellería nos facilita máis me-
dios económicos e humanos. A un 
centro como o noso, sen FP e con 
recursos máis limitados, dános a 
vida».

Grazas a poñer en marcha estas 
actividades, moitas delas en ho-
rario vespertino, «refórzansenos 
as liñas de transporte escolar». 
Así, lembra que un dos obxectivos 
do seu proxecto como director era 
dinamizar as actividades polas tar-
des para favorecer a conciliación 
familiar e laboral. O alumnado 
que queda polas tardes fai uso do 
comedor na cafetería no centro, di-
namizando este servizo. Ademais 
de poder volver á casa en autobús, 
polas tardes tamén hai outros 
proxectos, como o Espazo Maker 
ou as clases de Francés.

Os contratos-programa impli-
can a todo o alumnado do insti-
tuto, xa sexa nunha liña ou en 
varias. «En Excelencia, por exem-
plo, abranguemos a todo o estu-
dantado coa Semana da Música, 
ao igual que as de absentismo ou 
mediación e igualdade».

Juan Carlos Pérez Mestre no vestíbulo do instituto. dAvid freire

Portas abertas
«Queremos que 
vexan o noso valor 
engadido»

O director do ieS A Xunqueira ii 
admite que o balance positivo 
dos cursos anteriores inflúe 
en que a Consellería volvera 
concederlles as sete liñas, pero a 
valoración ten outros baremos.

«No PrOA, por exemplo, tes 
40 rapaces. O obxectivo é que 
aproben a materia ou melloren 
os seus resultados. eu sempre 
digo o mesmo: aínda que só 
consigas que un ou cinco rapaces 
acade ese obxectivo, para min 
xa é un éxito. Hai que pensar en 

persoas, non en datos». en moi-
tos casos, ademais, os benefi-
ciarios pertencen a familias «que 
non poden pagar unhas clases 
particulares polas tardes ou non 
poden atender aos rapaces por 
cuestións familiares».

captar alumnado
Os contratos-programa forman 
parte, xunto ao Plan Piteas ou os 
plans Proxecta, do «valor engadi-
do» deste instituto. 

Para amosar as instalacións e 
tratar de captar alumnado (ten 
dous CeiP adscritos, o vidal Por-
tela e o Xunqueira ii), organiza 
unha xornada de portas abertas 
para o vindeiro 20 de febreiro. As 
120 prazas de 1º da eSO non se 
cubrirían con estes dous centros.

c.g.

PONTEVEDRA. O Centro de For-
mación e Recursos de Pontevedra 
(CFR) continúa hoxe coa segunda 
parte do ciclo Diálogos de Educa-
ción, que ofrecerá tres conferen-
cias de David Bueno i Torrens, 
Luis Rojas-Marcos e Andria Zafi-
rakou. O obxectivo do ciclo é con-
memorar os 25 anos do CFR e as 
charlas están dirixidas a docentes, 

familias e público en xeral.
‘Neurociencia: a importancia 

do cerebro nas aulas’ é o título da 
conferencia que ofrecerá esta tar-
de (Pazo da Cultura, 19.00 horas) 
David Bueno, doutor en Bioloxía e 
profesor de Xenética na Universi-
dad de Barcelona. Investigador e 
autor de numerosos artigos cien-
tíficos, tamén gañou en 2010 o 
Premio Magisterio pola súa con-

tribución á neuroeducación.
O ciclo retomarase o 4 de abril, 

nun lugar pendente de confir-
mación, co prestixioso psiquia-
tra, investigador e profesor Luis 
Rojas-Marcos, que analizará as 
claves ante os grandes desafíos 
da educación. Español naciona-
lizado estadounidense, ten sido 
presidente do Sistema de Hospi-
tais Públicos de Nova York e desde 

2004 dedícase á investigación, á 
docencia, á escritura e á xestión 
hospitalaria.

global teacher prize. A ter-
ceira convidada será Andria Zafi-
rakou (24 de maio, 18.00 horas, 
lugar sen confirmar), que aborda-
rá a importancia do vínculo entre 
profesorado e alumnado.

Mestra nunha escola de Secun-
daria de Brent, un dos lugares et-
nicamente máis diversos do Reino 
Unido, foi galardoada o ano pasa-
do co prestixioso recoñecemento 
Global Teacher Prize, que subliña 

David Bueno i Torrens, Luis Rojas-Marcos e Andria 
Zafirakou protagonizan os Diálogos de Educación

a importancia dos educadores e 
recoñece os seus esforzos, des-
tancando o impacto non só nos 
estudantes, senón en toda a súa 
contorna.

Os seus alumnos proveñen dal-
gunhas das familias máis pobres 
de Gran Bretaña e chegan á escola 
con habilidades limitadas. Zafi-
rakou desafiou as escasas probabi-
lidades de éxito, redeseñou o plan 
de estudos desde cero, axudou a 
lanzar un coro da escola somalí e 
creou horarios alternativos para 
permitir deportes só para nenas, 
por poñer varios exemplos.

Alumnado do IES 
Valle Inclán viaxa 
a Bélxica dentro 
do proxecto da 
Unión Europea

PONTEVEDRA. O alumnado do 
IES Valle Inclán integrado no 
proxecto ‘Escola Embaixadora 
Júnior do Parlamento Europeo’ 
(EEPE) viaxa a Bélxica nunha 
iniciativa que, precisamente, 
forma parte deste proxecto no 
que se achega a UE ao estudan-
tado e no que o equipo leva tra-
ballando dende 2016.

Nesta ocasión van cara á 
rexión flamenca 25 estudan-
tes de 1º de Bacharelato de 
diferentes grupos do institu-
to, pertencentes á Sección Bi-
lingüe de francés, que o ano 
pasado participaron no EEPE. 
Estarán no país entre hoxe o 
11 de febreiro. As docentes 
acompañantes son a profesora 
de Francés, Leonor Rodríguez 
Tato, e a de Educación Física 
e coordinadora do proxecto no 
centro, Ana Santos Solla.

A viaxe responde a unha in-
vitación do europarlamentario 
Pepe Blanco, despois de que o 
equipo EEPE do IES Valle In-
clán acadara o ‘Selo de Calidade 
Europeo eTwinning’ polo labor 
desenvolvido no plan, durante 
o curso pasado.

excelente traballo. No 
informe no que explica os 
motivos da concesión desta 
distinción, a comisión euro-
pea eTwinning salientaba o 
«excelente traballo» realizado 
polo centro escolar no proxec-
to YES!, que ademais, subliña, 
«foi recoñecido ao máis alto ni-
vel europeo».

Ademais do Parlamento Eu-
ropeo, o alumnado achegarase 
á Oficina de Galicia en Europa, 
ao Consello Europeo, á Casa 
da Historiaa e ao Parlamen-
tarium, onde participará nun 
xogo de rol. 

Tamén visitará as cidades 
de Bruxas e Gante e saudará 
a diferentes eurodiputados e 
eurodiputadas que estiveron 
no IES Valle Inclán como parte 
das actividades do EEPE, se-
gundo informou onte o centro 
educativo nun comunicado de 
prensa.
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