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Normativa de aplicación: 

• Resolución do 11 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación 

Profesional, pola que se regulan os Contratos-Programa Inclúe (CPInclúe) para 

fomentar a inclusión educativa nos centros docentes públicos dependentes da 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade para o curso 2021/22. 
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1. Introdución. 

2. O equipo directivo do centro, avalado pola comunidade educativa, e debido ás características do 

alumnado e a demanda do mesmo, xunto coas súas persoas responsables, ve a necesidade de solicitar 

a súa participación na convocatoria dos contratos-programa para a mellora do éxito escolar, elixindo 

este curso diversas actuacións que consideramos importantes para que nos leven a alcanzar ese éxito 

que toda a comunidade educativa desexamos.  

3. 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.  Os estudos que se imparten no noso centro son: ESO e bacharelato, nas modalidades 

de Ciencias e Humanidades e Ciencias Sociais.  No presente curso escolar temos unha matrícula ao redor 

de 695 alumnos (cun 6% de alumnado estranxeiro), dos que 461 pertencen á ESO e 234 ao bacharelato, 

todos eles distribuídos en 16 unidades ordinarias de ESO máis 2 extraordinarias (PMAR) e 8 unidades 

ordinarias de bacharelato (liña 4). 

A participación activa do centro en programas de innovación educativa vese recoñecida polas seguintes 

actuacións: 

• Equipo de dinamización da lingua galega (EDLG), que dende o seu 

inicio, achéganos a lingua nosa como habitual e necesaria para o día a 

día.  

• Programa de mellora de bibliotecas escolares, PLAMBE, no que 

participamos desde o curso 2008/09, destacando o recoñecemento 

recibido no 2015/16 persoalmente polo Conselleiro na súa visita.  

• Club de lectura, que desde o curso 2010/11 ten unha participación activa co alumnado 

organizando actividades complementarias (recitais, concursos, postas en escena, teatro, 

exposicións...) e extraescolares (visitas e saídas).  

• Educación dixital.  

1. E-Dixgal: Desde o curso 2021/22 en 3º e 4º da ESO. 

2. E-Dixgal: Desde o curso 2017/18 en 1º e 2º da ESO.  

3. Abalar: Desde o curso 2018/19, en 3º e 4º da ESO, 1º e 2º de bacharelato e aulas 
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específicas (Arte/Clásicas, Música, Espazo Maker). 

• CPinclúe (desde o curso 2015/16). 

1. Quéda-T 

2. Iguála-T.  

3. Convive-T. 

4. Inclúe-T.  

5. Emocióna-T. 

• CPinnova (desde o curso 2015/16). 

1. EDUinnova. 

2. EDUexcelencia. 

3. EDUsaúde.  

4. EDUsostibilidade.  

5. EDUcalidade. 

• Plan Proxecta. (9 liñas de actuación) 

1. Desde o curso 2015/16 a través do programa Alimentate ben (Froita e 

lácteos na escola, obradoiro e saídas (Fai clic ao teu bocata e Ti si que es un bo 

peixe) e xermolón. 

2. Desde o curso 2017/18 a través do programa Parlamento Xove. 

3. Desde o curso 2018/19 nos programas PVAD (proxectos de vida 

activa e deportiva) - Centros activos e saudables (modalidades DAFIS 

(formación), Xogade, Máis e mellor actividade física (MMAF), Xogos 

Galegos Deportivos en Idade Escolar (XOGADE), Móvete+, Camiña en bici á escola, Milla diaria. 

4. Desde o curso 2020/21 no programa Paisaxe e sustentabilidade. 

5. Desde o curso 2020/21 no programa MetoEscolas. 

6. Desde o curso 2020/21 no programa Proxecto Ríos. 

7. Desde o curso 2020/21 no programa Fotografía en curso. 

8. Desde o curso 2021/22 no programa Naturézate. 

9. Desde o curso 2021/22 no programa Cinema en curso. 
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• Proxecto SEMGal (desde o curso 2016/17), que versa sobre a implementación do 

traballo colaborativo e o uso de currículo enriquecido. 

• Club de ciencias, participando desde o curso 2016/17 activamente con talleres de 

robótica, impresión 3D, laboratorios biotecnolóxicos... 

• Preparación para as probas do DELF (Diplôme d'études en langue 

française), niveis A2, B1 e B2.  

• CUALE, Programa de formación complementaria en linguas estranxeiras, tendo 

concedido o A1 (desde o curso 2017/18), o B1 (desde o curso 2018/19), o A2 

(desde o curso 2019/20) e o B2 (desde o curso 2020/21). 

• A English Week, concedida no curso 2016/17 e coa intención de volvela a solicitar. 

• Espazo Maker, participando desde o curso 2017/18, destacando o 

recoñecemento recibido no mesmo curso persoalmente polo Conselleiro na súa visita.  

• Erasmus +, participando no Comenius (no curso 2007/08), no Comenius Rexio (cursos 

2012/13 e 2013/14) e subministrando prácticas de secretariado 

internacional desde o curso 2013/14 . 

• Participación nas olimpíadas de Bioloxía, de informática, de Matemáticas e de Informática. 

• Viaxes culturais: Á neve, Cantabria-Asturias, Madrid, Roma-Florencia, Londres, Portugal... 

 

4. Análise de situación de partida:  

1. Puntos fortes.  

i. Claustro de profesorado 

con destino definitivo na 

súa maioría (78%).  

ii. Instalacións idóneas.  

iii. Entre os valores do centro destacan a tolerancia e o respecto. 

iv. Implantanción das TIC no centro. 

v. Compromiso do profesorado. 
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vi. Compromiso do departamento de Orientación. 

vii. Apertura á participación das familias.  

viii. Implicación das persoas titoras e da orientadora. 

ix. Diversidade entre o alumnado. 

x. Implicación do alumnado no traballo por proxectos.  

xi. Cóntase cun Plan de acción titorial (PAT). 

xii. Realización de múltiples charlas e obradoiros.  

xiii. Profesorado moi formado. 

xiv. Alumnado receptivo ao traballo nas diferentes temáticas dos programas. 

2. Puntos débiles.  

i. A rateo do alumnado é moi elevada (28/29 de media en tódalas unidades). 

ii. O baixo nivel de motivación polo estudio de certo alumnado.  

iii. A falta de tempo para dedicarse de forma profunda ás temáticas do proxecto.  

iv. Escaso traballo colaborador entre departamentos.  

v. Falta de habilidades sociais entre o alumnado. 

vi. Uso inadecuado de internet por parte do alumnado.  

vii. Baixo rendemento escolar de certo alumnado. 

viii. Necesidade de potenciar a educación emocional. 

ix. O elevado número de alumnado con dificultades de aprendizaxe. 

3. Amezas.  

i. Marco legal pendente de implementación (diversidade). 

ii. Nivel socioeconómico do alumnado medio-baixo. 

iii. A alta dependencia do uso do móbil por parte do alumnado.  

iv. Inestabilidade no sistema educativo (cambios nas leis). 

v. A Covid-19. 
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vi. Familias que traballan moito e non se involucran o suficiente nos estudios dos seus 

fillos. 

4. Oportunidades.  

i. A sesión de titoría na ESO. 

ii. Colaboración da Concellería de educación de Pontevedra. 

iii. Colaboración con outros servizos e institucións. 

iv. Uso de técnicas de aprendizaxe innovadoras. 

v. Traxectoria en formación en centros. 

vi. A traxectoria na implementación deste programa. 

vii. Centro moi activo con moitas actividades complementarias e extraescolares. 

viii. Boa relación cos centros da contorna. 

ix. Coordinación cos centros adscritos. 

x. Posibilidade de contar con profesionais especialistas nas diferentes temáticas. 

 

5. Obxectivos do plan de mellora:  

1. Quéda-T.  

i. Favorecer a normalización educativa e a permanencia 

académica do alumnado participante. 

ii. Paliar a situación de exclusión social derivada da non 

titulación do alumnado a quen vai dirixido o programa. 

2. IGUÁLA-T.  

Obxectivo xeral:  

1. Impulsar un proxecto coeducativo dende os principios e valores de 

igualdade, cooperación e respecto entre as alumnas e os alumnos, e dende 

a visibilización dos referentes femininos.  

Obxectivos específicos:  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkqYztoqrLAhWJ1xoKHTc_CvwQjRwIBw&url=http://santacenero.blogspot.com/2016/01/define-tus-objetivos-para-2016.html&bvm=bv.116274245,d.d24&psig=AFQjCNEpg_vpFY5AMU97Ze6H_jTNsMkqyQ&ust=1457292019806723
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2. Recoñecer e rexeitar os comportamentos machistas e sexistas e todas as 

formas de agresión nas relacións humanas; comprometerse cos valores 

colaborativos, altruistas e pacíficos. 

3. Estimular ao alumnado a ser protagonistas na formulación e 

desenvolvemento de propostas coeducativas, e impulsar unha maior 

presenza das alumnas no ámbito escolar. 

4. Incorporar elementos e coñecementos da historia e da cultura das mulleres.  

3. CONVIVE-T. 

i. Promover os principais aspectos da 

convivencia como son o respecto, o diálogo e 

a comunicación.  

ii. Proporcionar apoio a o alumnado na resolución de conflitos. 

iii. Detectar problemas relacionados coa convivencia e o respecto a os demais a través 

da creación de grupos de compañeiros que a súa vez poidan aportar solución ou 

indicar as vías de solución axeitadas. 

iv. Impulsar a formación  dun grupo de alumnos e alumnas capaces de actuar como 

mediadores entre os compañeiros que poidan ter problemas de convivencia. 

v. Promover a igualdade de xénero. 

4. INCLÚE-T. 

i. Promover os principais aspectos da convivencia como son o 

respecto, o diálogo, a comunicación e inclusión de todo o 

alumnado do centro. 

ii. Proporcionar apoio a o alumnado na resolución de conflitos e a integración persoal 

e social no propio centro educativo. 

iii. Detectar problemas relacionados coa convivencia e o respecto a os demais a través 

da creación de grupos de compañeiros que a súa vez poidan aportar solución ou 

indicar as vías de solución axeitadas. 

iv. Impulsar a formación dun grupo de alumnos e alumnas capaces de actuar como 
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dinamizadores promovendo a inclusión do alumnado con dificultades específicas. 

v. Promover a integración e inclusión completa do alumnado NEE. 

vi. Por en valor e apoiar a estruturación cooperativa das actividades de aprendizaxe 

nas aulas favorecendo a inclusión do alumnado con capacidades diferentes. 

5. EMOCIONA-T. 

i. Promover a educación emocional do alumando 

ii.  Adquirir un maior coñecemento das propias 

emocións e identificar mellor as dos demais. 

iii. Desenvolver a capacidade de regular as túas propias emocións. 

iv. Previr os efectos nocivos das emocións negativas e desenvolver a capacidade de 

xerar emocións positivas e sinerxías positivas. 

v. Aprender a xestionar os conflitos dun xeito positivo. 

6. Quéda-T (Prevención do abandono temperán e do absentismo escolar).  

1. Medidas concretas que se van desenvolver.  

• Coñecer ao alumnado: a súa situación social e familiar, as súas capacidades e o seu 

interese polo futuro. 

• Establecer mecanismos de relación e comunicación coas familias.  

• Educar en valores de convivencia e cooperación. 

• Potenciar a empatía, tolerancia á frustración e habilidades 

sociais do alumnado. 

• Contactar con asociacións, servizos sociais do Concello para 

coñecer e aproveitar as actuacións que estas desenvolven 

dirixidas a este perfil de alumnado. 

• Motivar a participación do alumnado a través das súas perspectivas de futuro “Eu 

de maior quero ser...”, o mundo das profesións como fío condutor das accións 

educativas a desenvolver. 

• Elaboración dunha presentación que funcione como carpeta de aprendizaxe e 
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como soporte para a realización de diferentes tarefas escritas de apoio á lectura e 

de achegamento ao emprego das novas ferramentas e tecnoloxías. 

2. Implicación das familias e doutras entidades.  

O programa “Eu de maior quero ser...” é unha iniciativa que nace da necesidade de 

ofrecer un apoio e orientación a alumnado de 1º e 2º da ESO en risco de abandono 

escolar e coma consecuencia de exclusión social, xurde co fin de favorecer o éxito 

escolar e acompañar ao alumnado para obter o título en ESO mellorando pois as 

competencias deste. 

As capacidades na lectura e na escritura deste alumno son escasas (amosan moitas 

dificultades no desenvolvemento das habilidades lingüísticas), a súa autoestima é moi 

baixa e non amosa interese de superar estas carencias. Ten unha imaxe negativa de si 

mesmo e dos demais, un baixo nivel de habilidades sociais e empatía, pouca tolerancia 

á frustración, así como dificultades para traballar en equipo. 

Ao deseñar este proxecto buscamos a mellora das competencias clave en: 

• Comunicación lingüística (a lectura como medio para achegarmos á escritura, 

converter ao lector en escritor e viceversa). 

• Coñecemento e interacción do mundo físico (a través do contexto das profesións). 

• O tratamento da información e da competencia dixital (xa que o medio para as 

pescudas informativas é a rede e o recurso utilizado para as tarefa de aprendizaxe 

son as TIC). 

• Competencia social e cívica (mediante a socialización cultural, a non discriminación 

entre homes e mulleres, amosando tolerancia, expresando e comprendendo 

puntos de vista diferentes,...). 

• Aprender a aprender (por medio da elaboración de guións, a planificación de 

tarefas, a corrección entre iguais). 

• O sentido da iniciativa e espírito emprendedor (desenvolvendo 

de proxectos). 

3. Alumnado ao que vai destinada esta actuación.  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/node/308
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• Indique o número aproximado de alumnado implicado. 

o 461, dos que 213 son mulleres e 248 son homes.  

• Indique os cursos que participarán nesta actuación.  

o 1º, 2º, 3º e 4º da ESO. 

4. Profesorado implicado.  

• Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación 

o 24. 

• Indique os equipos ou departamentos participantes 

o Departamento de Orientación. 

o Persoas titoras dos respectivos niveis. 

o Equipo directivo. 

5. Horario no que se desenvolverá a actuación.  

Unha sesión semanal (18) ao longo dos segundo e terceiros trimestres do 

presente curso, por cada un dos grupos. 

6. Orzamento.  

• Gastos de funcionamento (describa as necesidades 

desta actuación). 

o Adquisición de material escrito necesario para 

desenvolver os programas: 1.100€ 

o Charlas informativas e profesionais externos: 

1.100€ 

• Total: 2.200€ 

7. Indicadores.  

• Porcentaxe de redución da taxa de abandono escolar respecto do curso anterior. 

o 10% 

• Porcentaxe de redución do nº de faltas de asistencia e de puntualidade sen 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/taxonomy/term/197
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xustificar. 

o 10% 

• Porcentaxe de incremento da participación nas 

actividades do centro do alumnado en risco de abandono 

temperán 

o 20% 

• Sinale outro, se o desexa: 

o A valoración dos produtos elaborados polo alumnado e publicados na súa 

presentación. A utilización das rúbricas de avaliación. 

o Completar a enquisa  dixital de avaliación do programa que se facilitará ao 

final do mesmo. 

o Seguimento dos resultados académicos do proceso de aprendizaxe 

 

7. IGUÁLA-T.  

1. Medidas concretas que se van desenvolver. 

• Accións para sensibilizar ao alumnado no desenvolvemento desta proposta 

coeducadora, partindo da constitución dun equipo de traballo supervisado pola 

profesora coordinadora. 

• Actividades de análise dos axentes de socialización do 

alumnado (familias, centro, grupos de iguais, medios de 

comunicación), para coñecer o grao de pervivencia de 

estruturas patriarcais, do machismo, do sexismo e da violencia de xénero. 

• Actividades de análise de materiais didácticos (libros de texto, etc.) dende a 

perspectiva de coeducación (visibilización das mulleres, linguaxe inclusiva, etc.). 

• Actividades coeducativas de expertas/os, dende a proposta e a acción do equipo 

de traballo. 

2. Implicación das familias e doutras entidades.  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYvcPwsqvLAhVDrxoKHeGFDlYQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/69613400@N06/8243213433&bvm=bv.116274245,d.d24&psig=AFQjCNEmLs9CkI5LiFFy1EXNzsNslVySyA&ust=1457330809953377
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O noso alumnado vive nunha sociedade moderna, democrática e 

multicultural, e nós como educadoras/es entendemos a 

necesidade de avanzar na coeducación, inculcando ao alumnado 

o valor dos comportamentos conciliadores e dialogantes, o valor 

do esforzo persoal e da capacitación intelectual, e o rexeitamento 

do machismo e da violencia de xénero. 

3. Indique o número aproximado de alumnado implicado.  

• Indique o número aproximado de alumnado implicado. 

o 695, dos que 346 son mulleres 349 homes. 

• Indique os cursos que participarán nesta actuación. 

o Desde 1º de ESO até 2º de bacharelato.  

4. Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación.  

• 35. 

• Indique os equipos ou departamentos participantes 

o Departamento de Economía. 

o Departamento de Educación física. 

o Departamento de Francés. 

o Departamento de Inglés.  

o Departamento de Orientación. 

o Departamento de Xeografía e historia. 

o Equipo directivo. 

5. Horario no que se desenvolverá a actuación.  

• 1 hora semanal de titoría na ESO (22). 

• Transversalmente en tódalas materias e, en concreto nas actividades 

complementarias e extraescolares. 

6. Orzamento.  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/node/308
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/taxonomy/term/197
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• Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta actuación). 

o Materiais para a elaboración de murais, traballos na aula, tóner para 

fotocopias e impresión de diplomas: 700€ 

o Exposicións, traslados e colocación das mesmas: 

700€ 

o Profesorado externo para a formación: 700€ 

• Total: 2.100€ 

7. Indicadores.  

• Número de accións encamiñadas á prevención, detección e intervención en casos 

de LGBTIfobia.. 

o 2. 

• Número de actividades desenvolvidas para a prevención e 

abordaxe da violencia de xénero. 

o 6. 

• Número de actividades desenvolvidas para a promoción da igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes. 

o 7. 

• Número de actividades desenvolvidas para a promoción do respecto pola 

diversidade afectivo-sexual. 

o 2. 

• Porcentaxe de incremento da participación do alumnado no programa. 

o 10% 

• Porcentaxe de participación de alumnas nesta actuación. 

o 50% 

• Porcentaxe de participación de alumnos nesta actuación. 

o 50% 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYvcPwsqvLAhVDrxoKHeGFDlYQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/69613400@N06/8243213433&bvm=bv.116274245,d.d24&psig=AFQjCNEmLs9CkI5LiFFy1EXNzsNslVySyA&ust=1457330809953377
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• Porcentaxe de participación de docentes (homes) nesta actuación. 

o 50% 

• Porcentaxe de participación de docentes (mulleres) nesta actuación. 

o 50% 

 

8. CONVIVE-T.  

1. Medidas concretas que se van desenvolver.  

• Desenvolvemento do programa de titorización.  Este programa 

baséase na titorización entre iguais, no que o alumnado de 3º 

ESO titoriza de forma voluntaria a alumnado de 1º ESO co fin 

de facilitar a súa integración no centro e darlle unha vía de 

resolución de conflitos preta a eles.  Baséase en. 

• Actividades para desenvolver nas titorías nas que se traballa a autoestima, a 

inclusión e o autocoñecemento; de cohesión, nas que o alumnado dos dous cursos 

interactúan; de avaliación nas que se busca observar o grado 

de interacción obtido polos alumnos. 

• Participación nos encontros de convivencia da “rede de 

centros por una convivencia positiva” co alumnado que 

traballa en convivencia. 

• Por en marcha un grupo de alumnado mediador na resolución 

de conflitos e impulsar a formación do grupo de mediadores para o presente curso 

escolar e promover a formación de novo alumnado capaz de actuar como 

mediadores entre as/os compañeiras/os que poidan ter problemas de convivencia. 

• Promover a sensibilización do alumnado ante os problemas derivados da 

desigualdade de xénero. 

2. Implicación das familias e doutras entidades.  

A mellora da convivencia e a promoción da igualdade nos centros é unha necesidade que 

día a día se vai facendo máis patente. A sociedade na que se desenvolven o noso alumnado, 
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en moitos casos, impide un bo 

desenvolvemento das relación 

interpersoais a través do diálogo, do 

respecto e da comunicación. O IES A 

Xunqueira II, non é un centro que se 

escape a estas necesidades. Aínda que ata 

o momento non presentou casos nos que 

se fixese necesario a apertura dun protocolo de actuación, si se perciben moitas situación 

nas que o alumnado vese privado do seu “dereito  a ser respectados” por parte de algúns 

dos seus compañeiros a través de insult os, burlas, difusión de rumores, exclusións de 

grupos..., situacións, todas elas que fan máis difícil a convivencia no centro. Estes 

problemas aparecen sobre todo nos cursos de 1º e 2º da ESO, onde tamén aparecen casos 

de interrupción do desenvolvemento das clases e desobediencia a os profesores. Todo isto 

xustifica a necesidade de prestar especial atención á mellora da convivencia e a promoción 

da igualdade no noso centro 

3. Indique o número aproximado de alumnado implicado.  

• Indique o número aproximado de alumnado implicado. 

o 461, dos que 213 son mulleres e 248 son homes.  

• Indique os cursos que participarán nesta actuación.  

o 1º, 2º, 3º e 4º da ESO. 

4. Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación.  

• 25. 

• Indique os equipos ou departamentos participantes 

o Departamento de Francés. 

o Departamento de Educación física. 

o Departamento de Orientación. 

o Equipo de mediación. 

o Persoas titoras dos respectivos niveis. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/taxonomy/term/197
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/node/308
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o Equipo directivo. 

5. Horario no que se desenvolverá a actuación.  

• Desenvolvemento do programa de titorización. Posta en marcha 

dun grupo de mediadores:  

o Nos meses de outubro, novembro e decembro completar a formación do 

grupo de mediadores. 

o De decembro a xuño realizar as intervencións que sexan precisas polo 

grupo de mediadores/as, nas titorías e nos espazos de lecer. 

o Durante todo o curso, sesións de apoio ao grupo de mediación nas titorías 

e períodos de lecer. 

• Formación do grupo de mediadores para o presente curso escolar. 

o Desenvolverase a partir do segundo trimestre con tempos similares de 

aplicación ao programa de mediación, anteriormente descrito 

• Transversalmente en tódalas materias e, en concreto nas actividades 

complementarias e extraescolares. 

6. Orzamento.  

• Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta actuación). 

o Asistencia aos encontros da “rede de centros por una convivencia positiva” 

con alumnado e profesorado: 500€ 

o Materiais para a elaboración de murais, traballos na aula, tóner para 

fotocopias e impresión de diplomas: 600€ 

o Actividade de cohesión no terceiro trimestre. 

(materiais necesarios para o desenvolvemento da 

mesma, mochila de viaxe e desprazamento:  800€ 

o Profesorado externo para a formación de 

mediadores.: 500€ 

• Total: 2.400€ 
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7. Indicadores.  

• Porcentaxe de aumento do nº de casos resoltos pola vía da mediación. 

o 15% 

• Porcentaxe de incremento da participación do alumnado no 

programa de mediación escolar. 

o 10% 

• Porcentaxe de redución da apertura do nº de expedientes. 

o 50% 

• Porcentaxe de redución das faltas de orde, apercibimentos e sancións. 

o 50% 

 

9. INCLÚE-T.  

1. Medidas concretas que se van desenvolver.  

• Accións para desenvolver unha mirada positiva cara á 

diversidade. 

• Accións para desenvolver o respecto cara ás diferentes 

traxectorias escolares. 

• Accións para desenvolve  r que todos sumamos na realización das tarefas en 

equipo. 

• Accións para potenciar a interrelación entre o alumnado. 

• Accións integradoras cara ao alumnado extranxeiro en xeral. 

2. Implicación das familias e doutras entidades.  

A mellora da convivencia, integración e inclusión, tendo en conta todas as medidas de 

atención á  diversidade. A sociedade na que se desenvolven o noso alumnado, en moitos 

casos, impide un bo desenvolvemento das relación interpersoais a través do diálogo, do 

respecto e da comunicación.O IES A Xunqueira II, non é un centro que se escape a estas 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYvcPwsqvLAhVDrxoKHeGFDlYQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/69613400@N06/8243213433&bvm=bv.116274245,d.d24&psig=AFQjCNEmLs9CkI5LiFFy1EXNzsNslVySyA&ust=1457330809953377
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necesidades. Aínda que ata o momento non presentou casos 

nos que se fixese necesario a apertura dun protocolo de 

actuación, si se perciben moitas situación nas que o alumnado 

vese privado do seu “dereito  a ser respectados” por parte de 

algúns dos seus compañeiros a través de insultos, burlas, 

difusión de rumores, exclusións de grupos..., situacións, todas 

elas que fan máis difícil a convivencia no centro. Estes problemas aparecen sobre todo nos 

cursos de 1º e 2º da ESO, onde  tamén aparecen casos de interrupción do desenvolvemento 

das clases e desobediencia a os profesores. Todo isto xustifica a necesidade de prestar 

especial atención á mellora da convivencia e a promoción da igualdade no noso centro, e 

a inclusión de todo o alumnado con medidas integradoras a través de actividades e accións 

tendo en conta a transversalidade e as diferenzas individuais.  

3. Indique o número aproximado de alumnado implicado.  

• Indique o número aproximado de alumnado implicado. 

o 461, dos que 213 son mulleres e 248 son homes.  

• Indique os cursos que participarán nesta actuación.  

o 1º, 2º, 3º e 4º da ESO. 

4. Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación.  

• 58. 

• Indique os equipos ou departamentos participantes 

o Tódolos departamentos didácticos. 

o Departamento de Orientación. 

o Equipo de mediación. 

o Persoas titoras dos respectivos niveis. 

o Equipo directivo. 

5. Horario no que se desenvolverá a actuación.  

• 1 horas semanais (26) a través das titorías. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/taxonomy/term/197
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/node/308
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• Transversalmente en tódalas materias e, en concreto nas actividades 

complementarias e extraescolares. 

6. Orzamento.  

• Gastos de funcionamento (describa as necesidades 

desta actuación). 

o Materiais para a elaboración de murais, traballos 

na aula, tóner para fotocopias e impresión de 

diplomas: 900€ 

o Profesorado externo para a formación.: 900€ 

• Total: 1.800€ 

7. Indicadores.  

• Número de actividades específicas de sensibilización coa 

diversidade funcional e coa inclusión. 

o 3. 

• Porcentaxe de aumento da cohesión social e educativa no centro. 

o 25% 

• Porcentaxe d de aumento da implicación das familias nas accións educativas 

relacionadas nesta temática. 

o 10% 

 

10. EMOCIONA-T.  

1. Medidas concretas que se van desenvolver. 

• Analizar as necesidades do alumnado  en torno a educación emocional. 

• Potenciar os elementos básicos da educación emocional: conciencia de si mesmo, 

autoestima, xestión de emocións e autorregulación. relacións sociais e resolución 

positiva de conflitos. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYvcPwsqvLAhVDrxoKHeGFDlYQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/69613400@N06/8243213433&bvm=bv.116274245,d.d24&psig=AFQjCNEmLs9CkI5LiFFy1EXNzsNslVySyA&ust=1457330809953377
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• Impulsar o desenvolvemento de accións que permitan 

coñecer mellor as propias emocións. 

• Poñer en marcha actividades para  o desenvolvemento das 

habilidades sociais. 

• Promover a sensibilización do alumnado sobre a necesidade dunha idónea 

educación emocional. 

2. Implicación das familias e doutras entidades.  

Goleman (1995) definiu a intelixencia emocional como a capacidade de recoñecer os nosos 

propios sentimentos e os dos demais, motivarnos e xestionar as nosas emocións de xeito 

positivo, especialmente as que teñen que ver coas nosas relacións humanas.  A intelixencia 

emocional é para el un xeito de interactuar co mundo que ten en conta os sentimentos e 

inclúe habilidades como control de impulsos, autoconciencia, motivación, entusiasmo, 

perseveranza, empatía, axilidade mental..., que configuran trazos de carácter, como a 

autodisciplina, a compaixón ou o altruísmo, esenciais para unha boa e creativa adaptación 

social. 

A evidencia empírica demostra os enormes beneficios (persoais 

e sociais) da intelixencia emocional;  na medida en que se ten 

convencido de que constitúe un importante predictor de éxito 

na vida e benestar psicolóxico xeral.  O seu descoido, afirmou Goleman (1995), pode 

arruinar moitas carreiras e, no caso dos nenos e adolescentes, pode provocar depresión, 

trastornos alimentarios, agresión e delincuencia. 

Por iso hai unha conciencia social, cada vez en aumento, de que é importante acadar as 

competencias emocionais que isto implica.  E para iso, que mellor que ter unha boa 

educación emocional, unha educación para a vida (persoal, social, familiar, profesional...) 

que nos proporcione un maior benestar subxectivo, saúde física e mental, maiores doses 

de felicidade e con ela, maior benestar social e calidade de vida (Bisquerra, 2001). 

A educación emocional é un proceso educativo continuo e permanente, que ten como 

obxectivo promover o desenvolvemento de competencias emocionais, como elemento 

esencial do desenvolvemento integral da persoa, e co fin de que poida afrontar mellor os 

retos que xorden na vida diaria.  (Bisquerra, 2003). 
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A escola, en resposta a estas novas demandas sociais, debe asumir a súa parte de 

responsabilidade neste proceso dirixido ao desenvolvemento integral do individuo e 

promover dentro do seu proxecto formativo o valor engadido da competencia emocional 

do alumnado. 

3. Indique o número aproximado de alumnado implicado.  

• Indique o número aproximado de alumnado implicado.  

o 461, dos que 213 son mulleres e 248 son homes.  

• Indique os cursos que participarán nesta actuación.  

o 1º, 2º, 3º e 4º da ESO. 

4. Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación.  

• 58. 

• Indique os equipos ou departamentos participantes 

o Tódolos departamentos didácticos. 

o Departamento de Orientación. 

o Equipo de mediación. 

o Persoas titoras dos respectivos niveis. 

o Equipo directivo. 

5. Horario no que se desenvolverá a actuación.  

• 1 horas semanais (26) a través das titorías. 

• Transversalmente en tódalas materias e, en concreto nas actividades 

complementarias e extraescolares. 

6. Orzamento.  

• Gastos de funcionamento (describa as necesidades 

desta actuación). 

o Materiais para a elaboración de murais, traballos 

na aula, tóner para fotocopias e impresión de 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/taxonomy/term/197
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/node/308
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diplomas: 900€ 

o Profesorado externo para a formación.: 900€ 

• Total: 1.800€ 

7. Indicadores.  

• Número de accións encamiñadas á implicación do profesorado na 

formación en educación emocional. 

o 5. 

• Número de accións encamiñadas á mellora da competencia socioemocional de 

toda a comunidade educativa. 

o 5. 

• Número de accións encamiñadas á mellora da intelixencia emocional a nivel de 

centro. 

o 5. 

• Porcentaxe de mellora do rendemento académico pola contribución das 

habilidades emocionais 

o 25% 

• Porcentaxe de incremento do benestar emocional, persoal e social da comunidade 

educativa. 

o 25%. 
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