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A) COMPROMISOS DO CENTRO EDUCATIVO

O centro comprométese a desenvolver a/as seguinte/s actuación/s:

Proxecto

ARCO

a) Introdución.

Asumimos que a educación secundaria obrigatoria debe combinar o principio dunha educación común
coa atención á diversidade do alumnado, permitindo aos centros a adopción das medidas organizativas e
curriculares que resulten máis adecuadas ás características do seu alumnado, de maneira flexible e uso
da súa autonomía pedagóxica.
A diversidade constitúe unha realidade nos centros educativos que debe ser atendida.  A atención á
diversidade ten por obxectivo, mediante a aplicación de diferentes medidas no centro e na aula, eliminar
as barreiras á aprendizaxe, harmonizando a resposta ás necesidades educativas do alumnado coa
consecución dos obxectivos de cada unha das etapas educativas.  A resposta educativa adecuada a todo
o alumnado concíbese a partir do principio de inclusión, entendendo que só así se garante o seu
desenvolvemento, favorécese a equidade e contribúese a unha maior cohesión social. A atención á
diversidade é unha necesidade que abarca tódalas etapas educativas e tódolos estudantes.
Consideramos importante desenvolver nos centros educativos accións de Apoio, Reforzo de
Competencias e Orientación para continuar traballando polo fomento do éxito escolar e a prevención do
absentismo e o abandono escolar temperá, para tratar de acadar o máximo desenvolvemento persoal,
profesional, social, intelectual e emocional de todo o alumnado.

Razóns que xustifican a necesidade do programa

b) Contextualización.

O IES A Xunqueira II é un centro de educación secundaria situado na rúa Celso Emilio Ferreiro, 6 de
Pontevedra, no campus educativo A Xunqueira.  Trátase dun centro urbano, aínda que recibe tamén
alumnado do rural.  O alumnado desprazase ao centro maioritariamente
en autobús. O extracto socioeconómico dos nosos alumnos é medio. A maioría das familias dedicanse
ó sector primario da economía e o sector sevizos.
Os estudos que se imparten no noso centro son: ESO e bacharelato, nas modalidades de Ciencias e
Humanidades e Ciencias Sociais.  No presente curso 2020/21 temos unha matrícula ao redor de 667
alumnos (cun 9% de alumnado estranxeiro), dos que 450 pertencen á ESO e 217 ao bacharelato, todos
eles distribuídos en 16 unidades ordinarias de ESO máis 7 extraordinarias (PMAR e COVID-19) e 8
unidades ordinarias de bachallerato (liña 4).

Breve análise das características xerais do centro e das singularidades da contorna

c) Análise da situación de partida.

Puntos Fortes:
Flexibilidade á hora de utilizar recursos e programas da Consellería que complementen o traballo da aula.

Describa a situación interna do centro educativo (puntos fortes e débiles do centro así como as ameazas
e oportunidades do entorno que inciden no centro)
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A) COMPROMISOS DO CENTRO EDUCATIVO

O centro comprométese a desenvolver a/as seguinte/s actuación/s:

Proxecto

Capacidade de medios informáticos e TIC: (EDIXGAL, aula virtual, Moodle e encerado dixital interactiv en
todas as aulas).

Puntos débiles:
Acumulación en 1º ESO da maior parte do alumnado con NEE para o curso 21-22, (alumnado con
situación de baixo apoio na contorna familiar)
Contextos familiares e de infraestructura dixital nas casas que obligan a priorizar ese de tipo de tarefas en
periodo lectivo.

Ameazas:
Risco de abandono e fracaso escolar (non tanto formal, como real).

Oportunidade:
Promover cambios organizativos, metodolóxicos e didácticos adecuándoos ás necesidades do alumnado.

d) Obxectivos do programa.

- Apoiar ao alumnado para potenciar a mellora do seu rendemento académico.
- Tratar de mellorar o éxito escolar, reducir e previr o abandono educativo temperán do alumnado que
cursa as ensinanzas obrigatorias no centro.
- Diminuír as barreiras de aprendizaxe que dificultan superar e acadar os obxectivos educativos do
alumnado que presenta dificultades de aprendizaxe.
- Reducir o número de alumnado que presentan dificultades para a aprendizaxe.
- Xerar contornas de aprendizaxe que favorezan a interacción, o tráballo corroborativo e a aplicación de
metodoloxías cooperativas, individualizadas, activas, flexibles e participativas que melloren o
desenvolvemento das competencias clave do alumnado.

Enumere os obxectivos a acadar co programa ARCO

e) Medidas concretas que se van desenvolver.

- Reforzo académico do alumnado con NEE (especialmente nas materias instrumentais e na 1ª lingua
estranxeira).
- Acollemento e integración do alumnado coa inserción nos diferentes proxectos de innovación educativa
nos que participa o centro.
- Recuperar (nun probable contexto de relaxación das medidas Covid) as saídas culturais fóra do centro,
como carácter do noso proxecto educativo, na liña de abrir a escola á realidade á contorna.
- No caso de ser autorizado, clases polas tardes de reforzo, acompañamento e mellor para o alumnado
candidato de esta actuación.

Enumere as medidas a desenvolver no Plan estratéxico de mellora

f) Criterios de asignación. (Inserte os datos correspondentes ao curso 20/21)

42

01. Porcentaxe de alumnado vulnerable no centro educativo

351

02. Número total de alumnado matriculado no centro
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A) COMPROMISOS DO CENTRO EDUCATIVO

O centro comprométese a desenvolver a/as seguinte/s actuación/s:

Proxecto

2

03. Porcentaxe de alumnado escolarizado con necesidades específicas de apoio educativo matriculado
no nivel para o que se solicita o reforzo educativo

38

04. Porcentaxe de alumnado con áreas ou materias do ámbito científico-matemático non superadas no
curso anterior, matriculado no nivel para o que se solicita o reforzo educativo

37

05. Porcentaxe de alumnado con áreas ou materias do ámbito sociolingüístico non superadas no curso
anterior, matriculado no nivel para o que se solicita o reforzo educativo

Non

06. Centros ubicados en concellos rurais de menos de 5000 habitantes

g) Alumnado ao que vai destinada esta actuación. Marque SI na etapa educativa para a que

Non

Educación primaria: 4º e/ou 5º

Si

Educación secundaria: 1º, 2º, 3º ESO e/ou 1º FP Básica

h) Alumnado ao que vai destinada esta actuación. (Será a suma do alumnado de todas as

120

Alumnado 1º ESO (alumnado total)

52

Alumnado 1º ESO (alumnas)

68

Alumnado 1º ESO (alumnos)

121

Alumnado 2º ESO (alumnado total)

52

Alumnado 2º ESO (alumnas)
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A) COMPROMISOS DO CENTRO EDUCATIVO

O centro comprométese a desenvolver a/as seguinte/s actuación/s:

Proxecto

69

Alumnado 2º ESO (alumnos)

110

Alumnado 3º ESO (alumnado total)

48

Alumnado 3º ESO (alumnas)

62

Alumnado 3º ESO (alumnos)

i) Perfil do profesorado solicitado. Ordene numericamente segundo a súa preferencia, as

5

01. Mestre (597) especialidade educación primaria (038)

1

02. Mestre (597) especialidade Pedagoxía Terapéutica (036)

2

03. Mestre (597) especialidade Pedagoxía Terapéutica (060)

3

04. Profesorado (590) ámbito científico-matemático

4

05. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico

j) Perfil do profesorado solicitado segundo a prioridade do centro. (Ordene numericamente

2

01. Profesorado (590) ámbito científico-matemático: especialidade 006 (MAT)

1

02. Profesorado (590) ámbito científico-matemático: especialidade 007 (FeQ)
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A) COMPROMISOS DO CENTRO EDUCATIVO

O centro comprométese a desenvolver a/as seguinte/s actuación/s:

Proxecto

3

03. Profesorado (590) ámbito científico-matemático: especialidade 008 (BeX)

4

04. Profesorado (590) ámbito científico-matemático: especialidade 019 (TEC)

4

05. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico: especialidade 004 (LCL)

5

06. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico: especialidade 053 (LGL)

3

07. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico: especialidade 005 (XeH)

1

08. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico: especialidade 011 (ING)

2

09. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico: especialidade 010 (FRA)

k) Tipo de xornada. Ordene numericamente segundo a tipoloxía de centro (CEP, CEIP, CPI,

1

01. Dúas medias xornadas. (Para educación primaria, 2 docentes de diferente especialidade, un docente
de primaria e outro de PT(036). Para educación secundaria, un docente de ámbito e outro de PT).

2

02. Dúas medias xornadas de ámbitos diferentes.

3

03. Un docente a xornada completa da mesma especialidade, primaria ou PT, ou do mesmo ámbito.

No noso centro a matrícula, e por ende as necesidades, aumentou a razón de 20 rapaces anuais,
pasando dos 525 do 2015/16 ao 698 esperados para o 2021/22, polo que a incorporación dunha segunda
persoa orientadora e unha segunda PT no cadro de persoal, tal e como acontecu noutros centros no
curso 2019/20, sería dexexable.

04. Indique, de ser o caso, outras necesidades de reforzo

l) Recursos para o desenvolvemento do programa.
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A) COMPROMISOS DO CENTRO EDUCATIVO

O centro comprométese a desenvolver a/as seguinte/s actuación/s:

Proxecto

No caso de facer as actuacións deste programa en horario escolar: 600€
  - O profesorado concedido (PT, especialista no/s ámbito/s correspondente/s e 2ª orientación e PT de
apoio no centro
  - Material funxible.
No caso de facer as actuacións deste programa fóra do horario escolar: 15.360€
  - O profesorado concedido (PT, especialista no/s ámbito/s correspondente/s e 2ª orientación e PT de
apoio no centro
  - Material funxible.
  - Transporte escolar para o alumnado candidato neste programa a razón dun servizo de ida e volta
diario, 4 días á semana, desde o 15 de setembro ao 21 de decembro.

Descrición da necesidade de novos recursos para o desenvolvemento do plan de actuación

10000

Orzamento solicitado

m) Proceso de seguimento e avaliación interna do programa.

Entendemos que avaliar é moito máis que cualificar; significa coñecer, comprender, xulgar, tomar
decisións e, en definitiva, transformarse para mellor. Se se avalía para que os resultados sexan mellores,
tamén é necesario investigar a forma na que se producen e ter en conta os factores que condicionan o
proceso educativo. O obxectivo final é mellorar a calidade da educación.
Realizarase unha avaliación inicial para detectar as necesidades do alumnado, así como un seguimento
do proceso a través da observación e a utilización dunha
lista de control e un diario que rexistre a evolución dos procesos realizados. Realizarase, si se considera
necesario, entrevistas individuais ao alumnado para recoller información sobres situacións puntuais que
se produzan e sexa necesario estudar e reconducir.
Estableceranse reunións de coordinación e seguimento entre os profesionais participantes neste
programa. Así como a participación nos procesos de avaliación e seguimento do alumnado.

Describa os mecanismos para a avaliación interna do plan de actuación

n) Indicadores que midan o grao de cumprimento dos obxectivos. (Sinale como mínimo 1

45

01. Porcentaxe de mellora dos resultados académicos nas áreas obxecto de reforzo respecto do curso
anterior.

55

02. Porcentaxe de mellora dos resultados académicos nas materias do ámbito científico-matemático
obxecto de reforzo respecto do curso anterior.

55

03. Porcentaxe de mellora dos resultados académicos nas materias do ámbito socio-lingüístico obxecto
de reforzo respecto do curso anterior.

45

04. Porcentaxe de alumnado que recupera áreas ou materias obxecto de reforzo.
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A) COMPROMISOS DO CENTRO EDUCATIVO

O centro comprométese a desenvolver a/as seguinte/s actuación/s:

Proxecto

PROA+

a) Introdución.

Asumimos que a educación secundaria obrigatoria debe combinar o principio dunha educación común
coa atención á diversidade do alumnado, permitindo aos centros a adopción das medidas organizativas e
curriculares que resulten máis adecuadas ás características do seu alumnado, de maneira flexible e uso
da súa autonomía pedagóxica.
A diversidade constitúe unha realidade nos centros educativos que debe ser atendida.  A atención á
diversidade ten por obxectivo, mediante a aplicación de diferentes medidas no centro e na aula, eliminar
as barreiras á aprendizaxe, harmonizando a resposta ás necesidades educativas do alumnado coa
consecución dos obxectivos de cada unha das etapas educativas.  A resposta educativa adecuada a todo
o alumnado concíbese a partir do principio de inclusión, entendendo que só así se garante o seu
desenvolvemento, favorécese a equidade e contribúese a unha maior cohesión social. A atención á
diversidade é unha necesidade que abarca tódalas etapas educativas e tódolos estudantes.
Consideramos importante desenvolver nos centros educativos accións de Apoio, Reforzo de
Competencias e Orientación para continuar traballando polo fomento do éxito escolar e a prevención do
absentismo e o abandono escolar temperá, para tratar de acadar o máximo desenvolvemento persoal,
profesional, social, intelectual e emocional de todo o alumnado.

Razóns que xustifican a necesidade do programa

b) Contextualización.

O IES A Xunqueira II é un centro de educación secundaria situado na rúa Celso Emilio Ferreiro, 6 de
Pontevedra, no campus educativo A Xunqueira.  Trátase dun centro urbano, aínda que recibe tamén
alumnado do rural.  O alumnado desprazase ao centro maioritariamente
en autobús. O extracto socioeconómico dos nosos alumnos é medio. A maioría das familias dedicanse
ó sector primario da economía e o sector sevizos.
Os estudos que se imparten no noso centro son: ESO e bacharelato, nas modalidades de Ciencias e
Humanidades e Ciencias Sociais.  No presente curso 2020/21 temos unha matrícula ao redor de 667
alumnos (cun 9% de alumnado estranxeiro), dos que 450 pertencen á ESO e 217 ao bacharelato, todos
eles distribuídos en 16 unidades ordinarias de ESO máis 7 extraordinarias (PMAR e COVID-19) e 8
unidades ordinarias de bachallerato (liña 4).

Breve análise das características xerais do centro e das singularidades da contorna

c) Análise da situación de partida.

Puntos Fortes:
Flexibilidade á hora de utilizar recursos e programas da Consellería que complementen o traballo da aula.
Capacidade de medios informáticos e TIC: (EDIXGAL, aula virtual, Moodle e encerado dixital interactiv en
todas as aulas).

Puntos débiles:
Acumulación en 1º ESO da maior parte do alumnado con NEE para o curso 21-22, (alumnado con
situación de baixo apoio na contorna familiar)
Contextos familiares e de infraestructura dixital nas casas que obligan a priorizar ese de tipo de tarefas en
periodo lectivo.

Ameazas:

Describa a situación interna do centro educativo (puntos fortes e débiles do centro así como as ameazas
e oportunidades do entorno que inciden no centro)
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A) COMPROMISOS DO CENTRO EDUCATIVO

O centro comprométese a desenvolver a/as seguinte/s actuación/s:

Proxecto

Risco de abandono e fracaso escolar (non tanto formal, como real).

Oportunidade:
Promover cambios organizativos, metodolóxicos e didácticos adecuándoos ás necesidades do alumnado.

d) Obxectivos do programa.

- Apoiar ao alumnado para potenciar a mellora do seu rendemento académico.
- Tratar de mellorar o éxito escolar, reducir e previr o abandono educativo temperán do alumnado que
cursa as ensinanzas obrigatorias no centro.
- Diminuír as barreiras de aprendizaxe que dificultan superar e acadar os obxectivos educativos do
alumnado que presenta dificultades de aprendizaxe.
- Reducir o número de alumnado que presentan dificultades para a aprendizaxe.
- Xerar contornas de aprendizaxe que favorezan a interacción, o tráballo corroborativo e a aplicación de
metodoloxías cooperativas, individualizadas, activas, flexibles e participativas que melloren o
desenvolvemento das competencias clave do alumnado.

Enumere os obxectivos a acadar co programa PROA+

e) Medidas concretas que se van desenvolver.

- Reforzo académico do alumnado con NEE (especialmente nas materias instrumentais e na 1ª lingua
estranxeira).
- Acollemento e integración do alumnado coa inserción nos diferentes proxectos de innovación educativa
nos que participa o centro.
- Recuperar (nun probable contexto de relaxación das medidas Covid) as saídas culturais fóra do centro,
como carácter do noso proxecto educativo, na liña de abrir a escola á realidade á contorna.
- No caso de ser autorizado, clases polas tardes de reforzo, acompañamento e mellor para o alumnado
candidato de esta actuación.

Enumere as medidas a desenvolver no Plan estratéxico de mellora

f) Criterios de asignación. (Inserte os datos correspondentes ao curso 20/21)

57

01. Porcentaxe de alumnado vulnerable no centro educativo

214

02. Número total de alumnado matriculado no centro

2

03. Porcentaxe de alumnado escolarizado con necesidades específicas de apoio educativo matriculado
no nivel para o que se solicita o reforzo educativo

23

04. Porcentaxe de alumnado con áreas ou materias do ámbito científico-matemático non superadas no
curso anterior, matriculado no nivel para o que se solicita o reforzo educativo
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A) COMPROMISOS DO CENTRO EDUCATIVO

O centro comprométese a desenvolver a/as seguinte/s actuación/s:

Proxecto

32

05. Porcentaxe de alumnado con áreas ou materias do ámbito sociolingüístico non superadas no curso
anterior, matriculado no nivel para o que se solicita o reforzo educativo

Non

06. Centros ubicados en concellos rurais de menos de 5000 habitantes

g) Alumnado ao que vai destinada esta actuación. Marque SI na etapa educativa para a que

Non

Educación primaria: 6º

Si

Educación secundaria: 4º ESO, 2º FP Básica e/ou 1º bacharelato

h) Alumnado ao que vai destinada esta actuación. (Será a suma do alumnado de todas as

115

Alumnado 1º Bacharelato (alumnado total)

66

Alumnado 1º Bacharelato (alumnas)

49

Alumnado 1º Bacharelato (alumnos)

99

Alumnado 4º ESO (alumnado total)

55

Alumnado 4º ESO (alumnas)

44

Alumnado 4º ESO (alumnos)

i) Perfil do profesorado solicitado. Ordene numericamente segundo a súa preferencia, as

5

01. Mestre (597) especialidade educación primaria (038)

Páxina 9 de 13



CENTRO:
CÓDIGO DO CENTRO:

PROGRAMA:
ESTADO:
VERSION:

36018379
IES A Xunqueira II - Pontevedra - Pontevedra
Contratos-programa Recupéra-T
Trámite
1

A) COMPROMISOS DO CENTRO EDUCATIVO

O centro comprométese a desenvolver a/as seguinte/s actuación/s:

Proxecto

3

02. Mestre (597) especialidade Pedagoxía Terapéutica (036)

4

03. Mestre (597) especialidade Pedagoxía Terapéutica (060)

1

04. Profesorado (590) ámbito científico-matemático

2

05. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico

j) Perfil do profesorado solicitado segundo a prioridade do centro. (Ordene numericamente

2

01. Profesorado (590) ámbito científico-matemático: especialidade 006 (MAT)

1

02. Profesorado (590) ámbito científico-matemático: especialidade 007 (FeQ)

3

03. Profesorado (590) ámbito científico-matemático: especialidade 008 (BeX)

4

04. Profesorado (590) ámbito científico-matemático: especialidade 019 (TEC)

4

05. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico: especialidade 004 (LCL)

5

06. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico: especialidade 053 (LGL)

3

07. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico: especialidade 005 (XeH)

1

08. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico: especialidade 011 (ING)
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A) COMPROMISOS DO CENTRO EDUCATIVO

O centro comprométese a desenvolver a/as seguinte/s actuación/s:

Proxecto

2

09. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico: especialidade 010 (FRA)

k) Tipo de xornada. Ordene numericamente segundo a tipoloxía de centro (CEP, CEIP, CPI,

2

01. Dúas medias xornadas. (Para educación primaria, 2 docentes de diferente especialidade, un docente
de primaria e outro de PT(036). Para educación secundaria, un docente de ámbito e outro de PT).

1

02. Dúas medias xornadas de ámbitos diferentes.

3

03. Un docente a xornada completa da mesma especialidade, primaria ou PT, ou do mesmo ámbito.

No noso centro a matrícula, e por ende as necesidades, aumentou a razón de 20 rapaces anuais,
pasando dos 525 do 2015/16 ao 698 esperados para o 2021/22, polo que a incorporación dunha segunda
persoa orientadora e unha segunda PT no cadro de persoal, tal e como acontecu noutros centros no
curso 2019/20, sería dexexable.

04. Indique, de ser o caso, outras necesidades de reforzo

l) Recursos para o desenvolvemento do programa.

No caso de facer as actuacións deste programa en horario escolar: 1.200€
  - O profesorado concedido (especialista/s no/s ámbito/s correspondente/s e 2ª orientación e PT de apoio
no centro)
  - Material funxible.
No caso de facer as actuacións deste programa fóra do horario escolar: 26.880€
  - O profesorado concedido (PT, especialista no/s ámbito/s correspondente/s e 2ª orientación e PT de
apoio no centro
  - Material funxible.
  - Transporte escolar para o alumnado candidato neste programa a razón dun servizo de ida e volta
diario, 4 días á semana, desde o 10 de xaneiro ao 22 de xuño. O 1º trimestre se nutriría do transporte
escolar do programa ARCO.

Descrición da necesidade de novos recursos para o desenvolvemento do plan de actuación

10000

Orzamento solicitado

m) Proceso de seguimento e avaliación interna do programa.

Entendemos que avaliar é moito máis que cualificar; significa coñecer, comprender, xulgar, tomar
decisións e, en definitiva, transformarse para mellor. Se se avalía para que os resultados sexan mellores,
tamén é necesario investigar a forma na que se producen e ter en conta os factores que condicionan o
proceso educativo. O obxectivo final é mellorar a calidade da educación.

Describa os mecanismos para a avaliación interna do plan de actuación
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A) COMPROMISOS DO CENTRO EDUCATIVO

O centro comprométese a desenvolver a/as seguinte/s actuación/s:

Proxecto

Realizarase unha avaliación inicial para detectar as necesidades do alumnado, así como un seguimento
do proceso a través da observación e a utilización dunha
lista de control e un diario que rexistre a evolución dos procesos realizados. Realizarase, si se considera
necesario, entrevistas individuais ao alumnado para recoller información sobres situacións puntuais que
se produzan e sexa necesario estudar e reconducir.
Estableceranse reunións de coordinación e seguimento entre os profesionais participantes neste
programa. Así como a participación nos procesos de avaliación e seguimento do alumnado.

n) Indicadores que midan o grao de cumprimento dos obxectivos. (Sinale como mínimo 1

50

01. Porcentaxe de mellora dos resultados académicos nas áreas obxecto de reforzo respecto do curso
anterior.

50

02. Porcentaxe de mellora dos resultados académicos nas materias do ámbito científico-matemático
obxecto de reforzo respecto do curso anterior.

50

03. Porcentaxe de mellora dos resultados académicos nas materias do ámbito socio-lingüístico obxecto
de reforzo respecto do curso anterior.

50

04. Porcentaxe de alumnado que recupera áreas ou materias obxecto de reforzo.
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