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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Programa de acollida do alumnado, curso 2022/23 
Durante o mes de setembro procederase coas seguintes tarefas: (xa deberían estar habilitados tódolos permisos 
en XADE en caso contrario avisade á calquera persoa auxiliar administrativa) 

• 8 de setembro 
o Presentación do curso 

 Ver o documento “Instrucións para o día de acollida” (DC89XT04G). 
o Recomendacións do departamento de orientación 

 Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades en 
grupo de acollida e cohesión. 

o Elección de delegado 
 Farase  na  sesión  de  presentación  do  curso  coa  fin  de  garantir  o  bo funcionamento 

das clases desde o primeiro momento. 
 Entregarase á xefatura de estudos a acta de elección de delegado (MD89XT07G) ao 

remate da sesión (orixinal, deixando a copia rosa para a persoa titora). 
o Competencia dixital 

 Coñecemento da realidade do alumnado (equipo informático, conectividade, usos 
básicos do correo electrónico, edixgal e/ou aula virtual...)  

o Distribución das taquillas  Irene, a auxiliar, estará dispoñible durante os períodos de lecer do: 
 Venres, 9 de setembro  No hall de taquillas do andar baixo 
 Luns, 11 de setembro  No hall de taquillas do primeiro andar 
 Martes, 12 de setembro  No hall de taquillas do segundo andar 

• Até o 25 de setembro 
o Revisión do estado da aula 

 Visarase o estado da mesma deixando constancia na correspondente acta (MD89XT08G). 
o Procederase a chamar a cadanseu responsable de alumnado coa fin de verificar se son válidos os 

teléfonos móbiles ou fixos indicados na matrícula para notificacións (urxencia, familiar…). 
 Ao rematar, entregar os cambios, anotados no folla de datos persoais (AL047) á calquera 

persoa auxiliar administrativa, que procedera a facer os oportunos cambios no XADE, xa 
que o profesorado non temos permisos para a modificación dos mesmos. 

o Para conseguir os datos de contacto tedes varias opcións 
 Agora ou nas presentacións se vos facilita/rá unha listaxe cos datos indicados (AL047). 
 Acceder ao XADE e quitar a citada listaxe (en Informes predefinidos > alumnado > 

AL047), ou ben en Alumnado > xestión de alumnado, onde buscamos o noso grupo e 
despois consultamos rapaz a rapaz en Datos Xerais (persoais e familiares). 

Grazas pola túa colaboración 

Asdo.:  O director 

D. Juan Carlos Pérez Mestre 
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Indicacións para o día de acollida: 1º día de clase 
O día de acollida ten os seguintes obxectivos: 

• Facilitar a integración do alumnado no centro ao comezo do curso escolar 

• Conseguir a integración do alumnado no centro 

• Informarlle sobre as características dos estudos que van emprender 

• Inicia-la aprendizaxe da tradición e cultura do centro 

O equipo directivo e as persoas titoras dos distintos grupos realizarán varias tarefas para cumprir estes 
obxectivos, a través do seguinte esquema. 

 

Guión da reunión da persoa titora co seu alumnado1 

1. Presentación, pasar lista, comprobando calquera dato para darllos a calquera persoa auxiliar 
administrativa e a súa posterior actualización no XADE. 

2. Exposición xeral ao grupo do profesorado e o horario provisional. 
 Non facilitar copias do mesmo, é provisional, o que o precise que o copie na libreta. 

3. O alumnado que teña solicitado taquilla poderá dispor dela logo de poñer o seu cadeado.  
4. Realizar a elección de delegado provisional. 
5. Mostrar a web do centro, como punto único de información (ollada rápida). 

(no caso de non ter tempo dabondo, na/s seguinte/s sesión/s de titoría...) 

6. Realizar a revisión da aula. 
7. Atender calquera suxestión ou queixa do alumnado. 
8. Informar sobre o calendario (web): inicio e fin de cada trimestre, datas de avaliacións … 
9. Explicar os criterios xerais de avaliación e promoción. 
10. Ler e comentar o extracto das normas de organización e funcionamento (NOF). 
11. Informar sobre os deberes e dereitos do alumnado. 
12. Informar sobre como actuar en caso de accidente (Notificar na conserxería ou á vicedirección). 
13. Explicar o plan de autoprotección. 

 
1 Os seguintes puntos, a partir do 6, pódense tratar en posteriores sesións de titoría se non da tempo de facelo neste primeiro día. 
 

Acto de 
presentación 

Recibirase ao alumnado por niveis, nas datas indicadas e no salón de actos. 
O equipo directivo presentarase, dará unhas benvida ao alumnado e unhas 
breves explicacións sobre o funcionamento. 
Tamén participará un membro do departamento de orientación. 

Reunión titores 
alumnado 

Cada persoa titora será presentada aos seus titorandos e lles acompañará a 
súa aula. 
O alumnado de novo ingreso realizará unha visita guiada co titor polas 
distintas dependencias do centro e seguindo o itinerario e instrucións 
facilitados no plano. 
Unha vez dentro da aula seguirase o guión que se relata a continuación. 
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Elección das persoas delegada e subdelegada, proposta de traballo 
Con esta actividade preténdese que o alumnado reflexione sobre as cualidades e rasgos persoais que 
considera necesarios nas persoas delegada e subdelegada que ha de lle representar. 

1. Completar ou rectificar a listaxe seguinte engadindo as cualidades e rasgos persoais que se 
consideren necesarios para as persoas delegada e subdelegada.   

a. Pódese facer nunha proposta xeral e aberta ou en grupos de catro ou cinco alumnos. 
i. Que sexa exixente co profesorado 

ii. Que no teña medo a que lle suspendan 
iii. Que saiba tomar decisións 
iv. Que consulte as cousas e as explique 
v. Que saiba escoitar e dialogar 

vi. Que saiba argumentar e razoar 
vii. Que sexa estudosa 

viii. Que sexa bo deportista. 
b. Outra opción é que o alumando faga as propostas sen ter coñecemento previo desta 

listaxe. 
2. Unha vez completada a listaxe, pídese aos grupos que seleccionen os cinco rasgos que consideran 

máis importantes, numerándoos do 1 ao 5, de maior a menor importancia. 
3. Faise unha proposta en común para elaborar unha listaxe única cos seis rasgos ou cualidades 

mellor valorados en cada grupo.  Dáse un tempo para que os poidan anotar en cadanseu caderno 
persoal. 

4. Reflexionar sobre as funcións das persoas delegada e subdelegada. A resposta a estas cuestións e 
outras parecidas as pode deducir cada alumno explicándolles cales son as funcións das persoas 
delegada e subdelegada e como poden exercelas. 

a. Quq espera o alumnado das persoas delegada e subdelegada? 
b. Quq funcións credes que debe ter as persoas delegada e subdelegada de curso? 
c. Esta actividade pode facerse de forma xeral e aberta (contesta toda a clase e as propostas 

se escriben no encerado) ou en grupos de catro ou cinco alumnos durante dez minutos.  
d. O titor pode utilizar as funcións das persoas delegada e subdelegada reflectidas na lei para 

axudar cando os grupos non saiban contestar.  
e. Da listaxe xeral que se faga directamente ou coas propostas polos grupos, elíxense as seis 

ou oito funcións que o alumnado considere máis importantes, previo razoamento.  

Indicacións para o proceso de elección de delegado 
A elección das persoas delegada e subdelegada realizarase o mesmo día da presentación, tendo a 
consideración de provisional.  Tras 15 días converteranse en definitivos o ben volverase a proceder co 
procedemento.  En caso de renuncia ou cese motivado, tamén procederase co mesmo. 
Entre as súa funcións, podemos destacar a de representar ao grupo.  
A chave da aula é unificada e está a disposición do persoal docente e persoal de administración e 
servizos, polo que a responsabilidade de que estean pechadas as aulas é nosa.  
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1. Lectura das normas polas que se rexe a elección: todo o alumnado é elixible e elector; en caso de 

empate haberá unha nova votación; a votación será nominal e secreta. 

2. Lectura dos nomes das persoas candidatas. (O alumnado escribe nun papel o nome da persoa 

candidata que cre máis adecuada para desempeñar o cargo, pudendo escribir o seu propio nome 

para a candidatura). 

3. O alumnado candidato pode contar cun breve espazo de tempo para explicar aos seus 

compañeiros o seus puntos de vista e convencerlles para lle votaren. Despois darán uns minutos 

para face-la votación.  

4. Constitúese a mesa electoral, presidida pola persoa titora. Actúa como persoa secretaria a/o 

alumna/o máis mozo e como vocal a maior do grupo. 

5. Iníciase a votación.  Por orde de lista o alumnado depositará o voto na “urna colocada ao efecto”. 

6. Acabada a votación, procédese ao reconto de votos diante de toda a clase. 

7. A persoa titora levanta acta da sesión, quedándose cunha copia e entregando a outra á xefatura 

de estudos para que quede constancia do procedemento e sexa coñecida por todo o equipo 

docente do grupo.  

Vantaxes da persoa delegada:  
1. Pertencer a un órgano colexiado: a xunta de delegados 
2. Poder exercer coma delegado de nivel, de se-lo caso 
3. Coordinar e facer de interlocutor da e para a clase 

Motivos polos que as persoas delegadas e subdelegadas poden deixar de selo:  
1. Non realización das súas funcións 

2. Acumulación de faltas de orde. 

3. Determinación dunha maioría de membros do grupo 

4. Determinación por parte de xefatura de estudos. 

5. Substituirá á persoa delegada a elixida subdelegada, ou a terceira, no seu caso.  De ser necesario 

volveríase a realizar o proceso de elección.  

Obrigas das persoas delegada e subdelegada:  
1. Intermediaria entre o equipo directivo, titores, profesores e o resto do alumnado, en ambos 

sentidos 

2. Asistencia ás reunións convocadas pola dirección do centro 

3. Velar polo bo estado da aula o se funcionamento, notificando sempre as incidencias que se 

detecten.  Xa existe un parte de mantemento 

4. Calquera outra que as persoas titoras estimen oportuno 

Grazas pola túa colaboración 

Asdo.: O director  

D. Juan Carlos Pérez Mestre 



IES A Xunqueira II 

Rúa Celso Emilio Ferreiro, 6 
E-36005 Pontevedra 

886.15.90.90 
ies.xunqueira.2@edu.xunta.es 

886.15.90.98 

www.iesaxunqueira2.com 
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Acta da elección de delegada/o e subdelegada/o. 

De acordo co disposto no regulamento orgánico (RO) dos institutos de ensinanza secundaria e nas normas de 
organización e funcionamento (NOF) do centro, esta clase reúnese en asemblea para a elección das persoas 
delegada e subdelegada de clase. 
 
Grupo de 1º ESO D. Nº de Alumnos: _____.   Número de votantes: _____. 

Candidaturas:       1. ____________________________________________. 

2. ____________________________________________. 

3. ____________________________________________. 

4. ____________________________________________. 

5. ____________________________________________. 

Proclamadas as candidaturas e realizadas as votacións, prodúcense  o seguinte escrutinio:  
 

1º.- ___________________________________. Nº de votos: _____. 

2º.- ___________________________________. Nº de votos: _____. 

3º.- ___________________________________. Nº de votos: _____. 

4º.- ___________________________________. Nº de votos: _____. 

5º.- ___________________________________. Nº de votos: _____. 

A tenor da devandita votación, resulta electo o seguinte alumnado, o cal, asinando esta acta, toma/n posesión 
do seu cargo correspondente: 
DELEGADA/O:                                                               .  SUBDELEGADA/O:                                                          ______ . 
 
 
Asdo.        Asdo. 
 
E para que conste, levanto esta acta, co informado e aceptación de funcións por parte da/s candidatura/s 
electa/s, o que como titor/a asino:  

En Pontevedra, ____ de setembro de 2015. 

Asdo. A persoa titora. 

 

Blanco Imes, Catarina Linn 

Asdo. A persoa secretaria. (máis mozo) 

 

_____________________________ 

(Exemplar para a xefatura de estudos) .   

Profesorado
Borrador

Profesorado
Para comentar

Profesorado
Resaltado

Profesorado
Texto escrito a máquina

Profesorado
Texto escrito a máquina
28				   28

Profesorado
Texto escrito a máquina
Pepito Pérez

Profesorado
Texto escrito a máquina
Fulanita Menéndez

Profesorado
Texto escrito a máquina
Pepito Pérez						16

Profesorado
Texto escrito a máquina
Fulanita Menéndez					12

Profesorado
Texto escrito a máquina
Pepito Pérez

Profesorado
Texto escrito a máquina
Fulanita Menéndez

Profesorado
Texto escrito a máquina
15

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado



IES A Xunqueira II 

Rúa Celso Emilio Ferreiro, 6
E-36005 Pontevedra

886.15.90.90
ies.xunqueira.2@edu.xunta.es

886.15.90.98

www.iesaxunqueira2.com
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Acta do estado da aula.           – Inicio de curso – 

O  presente  documento  serve  para  deixar  constancia  do  estado  dos  seguintes 
elementos pertencentes a aula de 1º ESO A: 

Estado dos compoñentes básicos 

  Cantidade  .    Estado    .     Cantidade .    Estado    .

Mobiliario do alumado:  Mobiliario do profesorado: 

Pupitres.  10 / 16 / 25 / 30    Mesa.  1   

Cadeiras.  10 / 16 / 25 / 30    Cadeira.  1   

Papeleira/s.  1 / 2    Armario e/ou andel.  1 / 2 / 3   

Instalación eléctrica e de calefacción:  Teitos: 

Enchufes.      Tubos fluorescentes.  6 pantallas  

Chaves da luz.  Simple /dobre / tripla   Pezas do falso teito.  (        )   

Radiadores.  1 / 2    Altofalantes.  1   

TICs:  Paredes: 

Videoproxector + mando.  (1+1)    Encerados.  1 / 2   

Encerado dixital + boli.  (1+1)    Taboleiro/s de novas.  1 / 2   

Pantalla fixa e/ou retráctil.  (1)    Percheiros.  1 / 2 / 3   

Ordenador.  (1)    Ventás: 

Altofalantes laranxas.  (2.1)    Fiestras.  8   

Carpintería.  Persianas.  4   

Portas, inclusive marcos.  1 / 2 + armario    Interruptores.  2 / 4   

Observacións. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

En Pontevedra, ____ de setembro. 

Asdo.: A persoa titora. 

 

Gómez Calviño, Esmeralda Jerusa. 

Asdo.: A persoa delegada. 

 

____________________________ 

(Exemplar para a xefatura de estudos) .   

Profesorado
Borrador

Profesorado
Para comentar

Profesorado
Resaltado

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Rectángulo

Profesorado
Rectángulo

Profesorado
Rectángulo

Profesorado
Rectángulo

Profesorado
Rectángulo

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Rechazado

Profesorado
Texto escrito a máquina
9

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Texto escrito a máquina

Profesorado
Texto escrito a máquina

Profesorado
Texto escrito a máquina

Profesorado
Texto escrito a máquina
Hai 5 pupitres que teñen buratos.

Profesorado
Texto escrito a máquina
A porta do armario ten un burato.

Profesorado
Texto escrito a máquina
15

Profesorado
Aceptado

Profesorado
Aceptado



 

 

INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II  

Información básica para o 
alumnado e as súas 

persoas responsables 

Curso académico 2021/22 

Moi importante: 

Entregar, comentar e 
conservar na casa 

 

Documento accesible na 
web do centro 

www.iesaxunqueira2.com 
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Estimado alumnado e/ou persoa responsable de alumnado. 

Comeza un novo curso e queremos saudarche e mandarche esta información que será unha boa axuda 

para todo o alumnado do centro, especialmente o que se incorpora por primeira vez. 

O alumnado e/ou as persoas responsables do alumnado recibirán tamén (ou mesmo xa o recibiron) un 

exemplar abreviado das normas de organización, funcionamento e convivencia (NOF), documento que recolle 

as normas que regulan a nosa organización.  

1. Breve descrición. 

O noso centro está distribuído segundo o seguinte: 

 Edificio principal de tres alturas. 

o No segundo andar temos as aulas de 2º de bacharelato (4), de 3º da ESO (4), de 4º da ESO 

(4), de arte/clásicas, de informática 2, o laboratorio de bioloxía e xeoloxía, as taquillas e 

os aseos. 

o No primeiro andar temos as aulas de 1º de bacharelato (4), de 2º da ESO (4), de idiomas, 

de informática 1, de pedagoxía terapéutica, a de TIC1, os laboratorios de física e química, 

as taquillas e os aseos. 

o No andar baixo temos as aulas de 1º da ESO (4), de debuxo artístico e técnico, de música, 

de informática 0, a biblioteca, a cafetería, a conserxería, a convivencia inclusiva, os 

departamentos (10), o espazo maker, os despachos do equipo directivo e orientación (5), 

a sala de profesorado, o salón de actos, a secretaría, as titorías de atención ás persoas 

responsables (3), o espazo de illamento, as taquillas e os aseos. 

 Edificio anexo. 

o A materia de educación física impártese no pavillón municipal de deportes do Concello 

de Pontevedra, xunto ao centro, con acceso directo desde o noso recinto. 

 Exteriores. 

o Patio e pistas interiores (fútbol, baloncesto e voleibol), pistas exteriores (fútbol e  dúas 

canchas de baloncesto), aparcamento, accesos ao centro e vivenda do persoal 

oo No

((4)

oos

oo NNo

dde

aas 

oo No
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subalterno.  

2. Medios dispoñibles. 

Dispoñemos de distintos espazos ou aulas onde o alumnado ten ao seu alcance todo o material necesario 

para garantir a calidade da súa formación.  Entre outros: 

 O centro conta co proxecto EDIXGAL, polo que todo o alumnado de toda a ESO ten á súa 

disposición un portátil.  Para a utilización do mesmo é preciso unha conformidade por parte das 

persoas responsables de alumnado mediante un documento de cesión facilitado a través das 

persoas titoras. 

 Habilitouse o proxecto Abalar de xeito compartido, isto é, dispoñendo de 10 portátiles por aula 

en todo o bacharelato e nalgunhas aulas específicas (arte/clásicas, música e espazo maker).  

 En tódalas aulas do centro disponse de conexión a internet por 

fibra óptica simétrica de 1.000 MB, ordenador, videoproxector e 

altofalantes.  Nun 90% das mesmas dispoñemos, a maiores, de 

encerado dixital interactivo. 

 Espazo maker. (imprensión 3D, traballo colaborativo, Croma, 

robótica, feiras de proxectos...) 

 Aulas específicas de arte/clásicas, debuxo artístico e técnico, idiomas e Música. 

 Tres aulas de informática.  

 Tres laboratorios: de bioloxía e xeoloxía, de física, e de química. 

 Biblioteca, integrada no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE).  

 Salón de actos con capacidade para 292 localidades, extensibles a 360 localidades. 

 Servizo de cafetería e de comidas diarias. (inclusive merendas para actividades complementarias) 

3. Actividades complementarias e extraescolares. 

Ao longo do curso organízanse distintas actividades: 

 Complementarias. (en horario escolar e, no seu caso, de día completo) 

o Denomínanse actividades complementarias aquelas que se realizan dentro do horario 

lectivo para complementar a actividade habitual da aula.  Estas poden ter lugar dentro 

ou fóra do centro. Para a planificación e aprobación das actividades complementarias 

establécese o principio de coherencia cos obxectivos propostos para cada etapa, ciclo e 

nivel e a premisa de inclusión das mesmas dentro das programacións de aula, primando 

O

d

H

e

E
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na selección das mesmas o criterio de rendibilidade pedagóxica.  De forma paralela 

procúrase a concienciación da comunidade educativa para que as devanditas actividades 

formen parte do currículo das distintas áreas, non sendo meras "excursións" ocasionais 

e descontextualizadas do proceso de ensinanza-aprendizaxe.  As actividades 

complementarias inclúense na Programación Xeral Anual (PXA) que se elabora ao 

comezo do curso e valídanse polo consello escolar do centro.  Para que o 

alumnado poida participar nelas, cando estas teñen lugar fóra do centro, é 

preceptiva unha autorización asinada pola/s persoa/s responsable/s.  De ter algún 

custe (transporte, entradas...), están subvencionadas ao 50% polo centro. 

 Extraescolares. (con pernoctación) 

o Considéranse actividades extraescolares as encamiñadas a potenciar a apertura do 

centro á súa contorna e a procurar a formación integral do alumnado.  As actividades 

extraescolares realizaranse fóra do horario lectivo, teñen carácter voluntario para o 

alumnado e buscan a implicación activa de toda a comunidade educativa.  O custe destas 

actividades é abarcado polo propio alumnado ou as súas persoas responsables.  Dende 

a vicedirección habilítanse opcións para a adquisición de recursos económicos e 

favorecer a participación nas actividades de maior contía, e a maiores, o alumnado da 

ANPA pode dispor de algún beneficio ao respecto. 

Propostas para o 1º trimestre. 

Biblioteca – 
PLAMBE.  

Mes de novembro (o no 3º trimestre). 5ª Semana da Ciencia con: 
 Exposicións de experimentos e proxectos, concurso fotografía, probas de enxeño 

e novas científicas. 

Novembro  Participación no 3ª liga galega de debates TDAG. 

 
Biblioteca e Club 
de lectura 

Formación de usuarios: Unha sesión por trimestre. 

Participar na preparación de actividades programadas pola biblioteca como presentación 
de obras, información de novidades editoriais, homenaxes a escritores, exposicións sobre 
o mundo da lectura, concursos, recitacións, elaboración de vídeos,  etc. 

Participación na oferta de itinerarios lectores na materia de valores éticos para o 
programa de animación e comprensión lectora. 
Colaborar na selección dos textos que forman as caixas da  “Hora de Ler”, programa 
enmarcado no proxecto lector do centro e que coordina a biblioteca.  Os membros do club 
indican suxestións e presentan os libros que a eles máis lles gustaron. 

Club de lectura de bacharelato. 

Club de lectura Creación de grupos de lectura de: 
 Textos narrativos, líricos e dramáticos en castelán e en galego. 
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Propostas para o 1º trimestre. 
 Narrativa gráfica: cómic e manga en castelán e galego. 
 Narrativa gráfica: cómic e manga en francés. 
 Álbum ilustrado. 

Presentación e divulgación das obras lidas a través do blog do club de lectura no que se 
recollerán todos os comentarios e opinións sobre os textos seleccionados polo grupo. Este 
blog estará vinculado ao que xa existe da biblioteca. Actividades para todo o curso. 

Actividades específicas de impulso á lectura en lingua galega. 
Encontros con outros clubs de lectura da contorna para promover lazos de amizade e 
intercambio de experiencias. 
Visita a centros de maiores para realizar actividades interxeneracionais (a base de 
lecturas)  recitacións de poetas galegos..., coa dobre finalidade de levar a lectura a 
contextos diferentes e posibilitar o intercambio de experiencias entre mozos e maiores. 

Club de ciencia 

Obradoiros en horario de tarde coa fin de desenvolver os proxectos baseados nos 
intereses do alumnado participante. 
Participación en feiras científicas en colaboración con outros departamentos: Galiciencia 
e SEMGal en maio, e Pontenciencia en xuño. 

Novembro (o no 3º trimestre)  Semana da Ciencia. Organización de actividades e feira 
de proxectos relacionados con distintos ámbitos. 

Dep. de Bioloxía e 
xeoloxía 

Visita ao Mercado Municipal de Pontevedra (alumnado de PEVS). 

Recollida selectiva de lixo a través das papeleiras verdes, amarelas e azuis distribuídas por 
lugares estratéxicos no centro. (alumnado da materia de PEVS, todo o curso) 

Programa Revitaliza. (alumnado da materia de PEVS, todo o curso) 

Asistencia as olimpíadas de Bioloxía e xeoloxía. (datas por determinar) 

Plan Proxecta+: MeteoEscolas, Proxecto Ríos e Naturézate. 

Obradoiro micolóxico. (alumnado de 1º ESO) 

Dep. de Debuxo 

Saída ao casco histórico de Pontevedra co alumnado de bacharelato (toma de 
apuntamentos). 

Visita exposición “Pop-up libros móbiles e despregables” no Museo de Pontevedra. 1º BTO 

Do 25 de outubro ao 5 de novembro. Magosto, Samín, Halloween: Decoración do hall 
principal. 

Plan Proxecta+: Paisaxe e Sustentabilidade, e Fotografía en curso. 

Visita a exposicións que se celebren no museo e no auditorio de Pontevedra. 

Dep. de Educación 
física 

Plan Proxecta+: 
 Froita na escolar  Froita de balde nos 2º períodos de lecer de catro semanas, 

dúas en outubro e dúas en novembro.  
 Proxectos de vida activa e deportiva, PVAD  competicións deportivas nos 

períodos de lecer (tenis de mesa, futbol, baloncesto, béisbol, xogos tradicionais...) 
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Propostas para o 1º trimestre. 
Novembro  Atletismo 2º ESO. 

Decembro  Cros Solidario de Nadal. (tódolos niveis, pendente da COVID) 

Decembro  Actividade deportiva “patinaxe sobre xeo”. (tódolos niveis) 

Deporte escolar: Campo a través e Orientación. (ESO) 

Dep. de Filosofía 
Participación na Semana da Ciencia (ou no 3º trimestre). 
Club de lectura de bacharelato. 
Conmemoración do Día Internacional dos Dereitos Humanos (10 de decembro). 

Dep. de Física e 
química 

Participación na Semana da Ciencia (ou no 3º trimestre). 

Charla “Radiación e radiactividade”. (alumnado de 4º da ESO, 1º e 2º de bacharelato) 

Dep. de Francés 

Dinamización da lectura voluntaria en francés a través do programa “mochila viaxeira”. 
(alumnado de 3º e 4º da ESO, e de 1º de bacharelato) 

Festinema. Cine francófono en Vigo. (alumnado de 4º da ESO e 1º de bacharelato). 

Todo o curso  CUALE A2 para alumnado da ESO e B1 para alumnado de bacharelato. 
Tamén se presentan algúns ao DELF Scolaire A2, B1 e B2. 
Intercambio virtual Galimiens. 
Festinema, visionado de películas en francés organizado pola Alliance Francaise. 

Dep. de Grego e 
latín 

Colaboración na Semana da Ciencia (ou no 3º trimestre). (3º ESO de cultura clásica) 

Participación no concurso “Verba volant”, de RNE1, alumnado de Latín de 4º e de Latín I. 

Dep. de Lingua 
caselá e literatura 

Participación na Semana da Ciencia (ou no 3º trimestre) e no Club de lectura. 

Novembro  Participación no 3ª liga galega de debates TDAG. 

Dep. de 
Matemáticas 

Bacharelato de excelencia STEMBach I. Tódolos luns pola tarde. (1º de bacharelato) 
Bacharelato de excelencia STEMBach II. Tódolos luns pola tarde. (2º de bacharelato) 
Semana da ciencia, Pontenciencia, Galiciencia e aportacións a outras semanas da ciencia 
coma a Semana da Cultura Científica Sabio Caldas. 
Concursos: Canguro matemático, Concurso matemático Pangea, Rally Matemático e 
Científico sen Fronteiras IGACIENCIA, Olimpíada Matemática de 2º da ESO (Agapema), 
Fase galega da Olimpíada Matemática Española, Explícoche matemáticas 2.0, e atención 
ao talento matemático Estalmat-Galicia (1º ou 2º da ESO). 

Dep. de Música 

Club de música nos períodos de lecer (todo o curso). 

Novembro (ou no 3º trimestre). Participación na Semana da Ciencia. 

Plan Proxecta+: Paisaxe e Sustentabilidade, e Fotografía en curso. 

Novembro  Participación no 3ª liga galega de debates TDAG. 

Dep. de 
Orientación 

Obradoiros da Cruz Vermella. (datas por determinar) 
 Prevención de condutas violentas. (2º da ESO) 
 Promoción da educación para a saúde. (4º da ESO) 
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Propostas para o 1º trimestre. 
Charlas de Orientación académica – profesional. (datas por determinar) 

Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nas 
súas contornas: (datas por determinar) 

 Acoso escolar, Prevención de drogodependencias, Riscos de Internet e Violencia 
de xénero. 

Dep. de Relixión 
católica 

Decoración de Nadal e belén no hall principal. 
Sumaranse ás conmemoracións citadas a continuación. 

Dep. de Xeografía 
e historia 

Conmemoracións: 
 11 de outubro  Día internacional da nena. 
 20 de novembro  Día internacional da infancia. 
 8 de decembro  Día da Constitución española e do Estatuto de Autonomía de 

Galicia. 
 10 de decembro  Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 
 21 de decembro  Día do estatuto de Galicia. 

EDLG 

Exposición Samain, deseño artístico de lápidas. (alumnado de 1º da ESO) 

Concurso de postais de Nadal, en decembro. 

Galiza Pop (4ºESO), en novembro. 

Obradoiro micolóxico, en novembro. (alumnado de 1º da ESO) 

Obradoiro de regueifas, en novembro. (alumnado de 2º da ESO) 

Amizade secreta, novembro e decembro. 

Vicedirección 

Do 26 de outubro ao 7 de novembro. Magosto, Samín, Halloween: Decoración do hall 
principal. 
Decoración no tempo de outono (láminas de froitos de outono e castañas nos distintos 
corredores e halles do centro) 
Decoración de Nadal (láminas decorativas nos distintos corredores e halles do centro) 

ANPA Helenes 
Curso de técnicas de estudo, para 1º da ESO. 

Todo o curso  Formación en inglés (PET, FIRST e obradoiro de conversación) 
 

Propostas para o 2º trimestre. 

Biblioteca 

Día da Lingua Materna (21 de febreiro)  Actividades por determinar. 

Formación de usuarios: unha sesión. (datas por determinar) 

Plan Proxecta+: participación na convocatoria do Parlamento Xove. 

Club de Lectura 
Roteiro literario á Ribeira Sacra. (sen definir datas) 

Recitacións de poemas de autores galegos coincidindo coa conmemoración do día da 
Lingua Materna. 
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Propostas para o 2º trimestre. 
Visita á Feira do Libro de Pontevedra e ás librerías en colaboración co dep. de Filosofía. 
(datas por determinar) 

Club de ciencia 

Obradoiros en horario de tarde coa fin de desenvolver os proxectos baseados nos 
intereses do alumnado participante. 
Participación en feiras científicas en colaboración con outros departamentos: Galiciencia 
e SEMGal en maio, e Pontenciencia en xuño. 

Dep. de Bioloxía e 
xeoloxía 

Recollida selectiva de lixo a través das papeleiras verdes, amarelas e azuis distribuídas 
por lugares estratéxicos no centro. (alumnado da materia de PEVS, todo o curso) 

Programa Revitaliza. (alumnado da materia de PEVS, todo o curso) 

Plan Proxecta+: MeteoEscolas, Proxecto Ríos e Naturézate. 

Dep. de Debuxo Plan Proxecta+: Paisaxe e Sustentabilidade, e Fotografía en curso. 

Dep. de Educación 
física 

Plan Proxecta: 
 Froita na escolar  Froita de balde nos 2º períodos de lecer de catro semanas, 

dúas en xaneiro e dúas en febreiro.  
 Proxectos de vida activa e deportiva, PVAD  competicións deportivas nos 

períodos de lecer (tenis de mesa, futbol, baloncesto, béisbol, xogos 
tradicionais...) 

Escalada na natureza. (1º de bacharelato) 

Deporte escolar: Orientación. (ESO) 

Piragüismo no Pontillón do Castro. (ESO) 

Dep. de Filosofía 

Club de lectura de bacharelato. 
Conmemoración: 

 Día escolar da non violencia e da Paz (30 de xaneiro). 
 Día internacional da Muller (8 de marzo). 

Dep. de Física e 
Química 

Asistencia as olimpíadas de Física e de Química. (datas por determinar) 

Visita ao Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) en Ginebra – Suíza, 
en marzo. (alumnado de 2º de bacharelato) 

Visita ao CIQUS. (2º de bacharelato – Ciencias, datas por determinar) 

Facultade de Química en Vigo. (1º de bacharelato, datas por determinar) 

Visita aos Museos Coruñeses. (2º da ESO, datas por determinar) 

Dep. de Francés 

Todo o curso  CUALE A2 para alumnado da ESO e B1 para alumnado de bacharelato. 
Tamén se presentan algúns ao DELF Scolaire A2, B1 e B2. 
Intercambio virtual Galimiens. 
Marzo  Semana da Francofonía (exposicións, degustación de crêpes e/ou contacontos. 

Dep. de Grego e 
Latín 

Participación no concurso “Verba volant”, de RNE1, alumnado de Latín de 4º e Latín I. 

Participación no concurso "Odisea", organizado pola SEEC, co alumnado de 3º ESO de 
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Propostas para o 2º trimestre. 
Cultura Clásica 

Dep. de Lingua 
castelá e literatura 

Participación no Club de lectura. 

Plan Proxecta+: participación na convocatoria do Parlamento Xove. 

Conmemoración Dia de la Poesía 21 marzo. 

Dep. de 
Matemáticas 

Bacharelato de excelencia STEMBach I. Tódolos luns pola tarde. (1º de bacharelato) 
Bacharelato de excelencia STEMBach II. Tódolos luns pola tarde. (2º de bacharelato) 
Semana da ciencia, Pontenciencia, Galiciencia e aportacións a outras semanas da ciencia 
coma a Semana da Cultura Científica Sabio Caldas. 
Concursos: Canguro matemático, Concurso matemático Pangea, Rally Matemático e 
Científico sen Fronteiras IGACIENCIA, Olimpíada Matemática de 2º da ESO (Agapema), 
Fase galega da Olimpíada Matemática Española, Explícoche matemáticas 2.0, e atención 
ao talento matemático Estalmat-Galicia (1º ou 2º da ESO). 

Dep. de Música 
Club de música nos períodos de lecer (todo o curso). 

Plan Proxecta+: Paisaxe e Sustentabilidade, Fotografía en curso e Parlamento Xove. 

Dep. de Orientación 
Obradoiros de prevención de adiccións químicas (alcohol, cannabis, etc.) e 
comportamentais (móbil, internet,...) dende 1º a 4º de ESO. (catro sesións de 50 minutos 
en horario de titoría). 

Dep. de relixións 
Roteiro relixioso polas rúas de Pontevedra para alumnado de 1º de bacharelato e 4º ESO. 
Sumaranse ás conmemoracións citadas a continuación. 

Dep. de Xeografía e 
historia 

Conmemoracións: 
 30 de xaneiro  Día Escolar da Non Violencia e da Paz. 
 8 de marzo  Día Internacional da Muller. 
 10 de marzo  Día da Clase Obreira Galega. 
 15 de marzo  Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

EDLG 

Desvendando mitos, 14 de febreiro. (alumnado de 2º da ESO) 

Día de Rosalía, 24 de febreiro; II “De puño e pincel”. (todo alumnado) 

Semana da muller (frases célebres de mulleres e faministas) 

Concurso video-blog rosalía. (todo alumnado) 

Exposición CantaMola (exposición de música pop). 

Carautas do entroido e quen e quen?. (alumnado de artes) 

Semana do meco. (todo alumnado) 

Logo e taboleiro do equipo. Concurso logo. (todo o estudantado). 

Cultureando. 

Radio no insti (alumnado voluntario). 

Vicedirección Decoración de Entroido (láminas decorativas nos distintos corredores e halles do centro) 
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Propostas para o 2º trimestre. 
Febreiro  5ª Xornada de portas abertas para alumando e familias interesados na 
incorporación ao noso centro. 

25 de febreiro  Concurso de disfraces do Entroido. (prazo: até o 14 de febreiro para 
presentar participantes/aviso ás persoas titoras. Solicítase colaboración do profesorado. 
No caso de non se presentar participantes bastantes, o horario de clases será o 
ordinario). (pendente da COVID-19) 

Exposición da Camelia. 

ANPA Helenes Todo o curso  Actividades de idiomas (inglés) polas tardes. (2 niveis) 
 

Propostas para o 3º trimestre. 

Biblioteca 
23 de abril. Día do libro. 

Semana do 17 de maio. Día das Letras Galegas. (Actividades por determinar) 

Club de lectura Lectura de fragmentos da obra do autor/a homenaxeado/a no Día das Letras Galegas. 

Club de ciencia 

Obradoiros en horario de tarde coa fin de desenvolver os proxectos baseados nos 
intereses do alumnado participante. 
Participación en feiras científicas en colaboración con outros departamentos: Galiciencia 
e SEMGal en maio, e Pontenciencia en xuño. 

Dep. de Bioloxía e 
xeoloxía 

Recollida selectiva de lixo a través das papeleiras verdes, amarelas e azuis distribuídas 
por lugares estratéxicos no centro. (alumnado da materia de PEVS, todo o curso) 

Programa Revitaliza. (alumnado da materia de PEVS, todo o curso) 

Plan Proxecta+: MeteoEscolas, Proxecto Ríos e Naturézate. 

Roteiro do Arboreto. 

Dep. de Debuxo 
Maio-xuño  Creación e convivencia na praia da Lanzada (1º da ESO). Esculturas de 
area, a data establécea o IES do Grove en función do tempo e das mareas. 

Plan Proxecta+: Paisaxe e Sustentabilidade, e Fotografía en curso. 

Dep. de Educación 
física 

Plan Proxecta:ç 
 Froita na escolar  Froita de balde nos 2º períodos de lecer de catro semanas, 

dúas en marzo e dúas en maio. 
 Proxectos de vida activa e deportiva, PVAD  competicións deportivas nos 

períodos de lecer (tenis de mesa, futbol, baloncesto, béisbol, xogos 
tradicionais...) 

Viaxe a Asturias, do 6 ao 10 de xuño. (alumnado de 4º ESO) 

Acampada nas Illas Cíes, do 13 ao 14 de xuño. (alumnado de 1º ESO) 

Viaxe a Celanova-Portugal, do 15 ao 17 de xuño. (alumnado de 2º ESO) 

Dep. de Filosofía 
Participación na Semana da Ciencia (ou no 1º trimestre). 
Club de lectura de bacharelato. 
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Propostas para o 3º trimestre. 
Dep. de Física e 
Química 

Xuño (o no 1º trimestre)  Semana da Ciencia. Organización de actividades e feira de 
proxectos relacionados con distintos ámbitos. 

Dep. de Francés 
Todo o curso  CUALE A2 para alumnado da ESO e B1 para alumnado de bacharelato. 
Tamén se presentan algúns ao DELF Scolaire A2, B1 e B2. 
Intercambio virtual Galimiens. 

Dep. de Grego e 
Latín 

Colaboración na Semana da Ciencia (ou no 1º trimestre). (3º ESO de cultura clásica) 

Participación no concurso “Verba volant”, de RNE1, alumnado de Latín de 4º e Latín I. 

Dep. de Lingua 
castelá e literatura 

Participación no Club de lectura. 

Conmemoración do Dia del libro, 23 de abril. 

Dep. de 
Matemáticas 

Bacharelato de excelencia STEMBach I. Tódolos luns pola tarde. (1º de bacharelato) 
Bacharelato de excelencia STEMBach II. Tódolos luns pola tarde. (2º de bacharelato) 
Semana da ciencia, Pontenciencia, Galiciencia e aportacións a outras semanas da ciencia 
coma a Semana da Cultura Científica Sabio Caldas. 
Concursos: Canguro matemático, Concurso matemático Pangea, Rally Matemático e 
Científico sen Fronteiras IGACIENCIA, Olimpíada Matemática de 2º da ESO (Agapema), 
Fase galega da Olimpíada Matemática Española, Explícoche matemáticas 2.0, e atención 
ao talento matemático Estalmat-Galicia (1º ou 2º da ESO). 

Dep. de Música 

Club de música nos períodos de lecer (todo o curso). 

Plan Proxecta+: Paisaxe e Sustentabilidade, e Fotografía en curso. 

Maio Participación no Ben veñas Maio. 

xuño  12ª Semana da Música. (todo o alumnado, alumnado de 6º de primaria da 
cidade, institutos da cidade e colaboracións doutros centros da provincia). 

Xuño  Concerto Didáctico en Celanova, visita a Casa dos Poetas + actividades 
deportivas en Vila real e no Douro – Portugal.  Xunto cos dep. de EF, Xeografía e historia, 
EDLG e Club de Lectura. (2º da ESO). 

Dep. de Orientación Abril  Charla universidade por exalumnos. (alumnado de 2º de bacharelato) 

Dep. de relixións Maio/xuño  Camiño de Santiago, Xacobeo 21-22. 

Dep. de Xeografía e 
historia 

Conmemoracións: 
 14 de abril  Proclamación da II República Española. 
 1 de maio  Día Internacional do Traballo. 
 24 de maio  Día Europeo dos Parques Naturais. 
 20 de xuño  Día Mundial dos Refuxiados. 

EDLG 

Día do libro, 23 de abril: Café con versos. 

Camiñada pola lingua (Roteriros por Pontevedra). 

Letras Galegas: Florencio Delgado Gurriagán (todo alumnado). 

Ben Veñas Maio 
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Propostas para o 3º trimestre. 
Radio no insti (alumnado voluntario). 

Exposición de San Xoán. 

Vicedirección 

Maio  13ª Xornada de acollida do alumnado de 6º de primaria dos centros adscritos 
(CEIP Vidal Portela e CEIP Xunqueira nº 2) durante a celebración da Semana da Música.  

20 de Maio  Acto académico de despedida do alumnado de 2º de bacharelato e 
almorzo ao día seguinte, en colaboración coa ANPA 

ANPA Helenes 

Abril  Curso para afrontamento da ABAU. 

Todo o curso  Formación en inglés (PET, FIRST e obradoiro de conversación) 

25 de xuño  probas de certificación Cambridge B1, B2 e C1 en linguas estranxeiras. 

4. Normas básicas para o alumnado. 

En primeiro lugar, o alumnado é responsable do seu material e do material que o centro lle proporciona 

(como por exemplo, o portátil EDIXGAL). Deberá ter coidado del para non deterioralo ou perdelo so pena de 

facerse cargo da súa reposición ou arranxo as súas persoas responsables. Lembramos que para a contratación 

do seguro, podes contactar directamente con Plexus a través da web https://coberturasir.plexus.es/ (con 

rexistro) ou co mail coberturasir@plexus.es ou co teléfono 881.505.136.  Tamén tes a túa disposición o servizo 

premium de atención, soporte e acompañamento que está dispoñible as 24 horas do día, os 7 días da semana 

(881.869.900, soporte.premium@edu.xunta.gal, whatsapp no 604.067.856 e @Serviciopremiumedixgal). 

O alumnado deberá ser puntual cando se incorpore ás clases.  De non ser así, deberá pedir autorización 

ao profesorado para poder entrar na aula que lle corresponda.  Esta autorización non xustifica a falta de 

puntualidade que será reflectida e notificada á/s persoa/s responsable/s de alumnado. 

Para ir ao servizo o alumnado utilizará os períodos de lecer (dous ao día), mais se hai unha urxencia 

durante os períodos lectivos, deberá pedir permiso ao profesorado que estea nese momento con eles.  Nos 

cambios de clase non se pode ir ao servizo sen autorización do profesorado da clase que vén a continuación. 

Por mor da covid-19 só está permitido comer ou beber durante os períodos de lecer fóra do edificio ou 

na cafetería durante a comida. 

O alumnado transportado deberá acceder directamente desde os autocares ao centro a primeira hora, 

e desde o centro aos autobuses a última hora.  Durante este tempo haberá profesorado de garda para se facer 

cargo. 

5. Servizos educativos complementarios (SEC): Transporte escolar gratuíto, cafetería e 

servizo de comidas (comedor escolar). 

 Transporte escolar.  
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o Lembrámosche que o noso centro dispón de servizo de transporte escolar de balde para 

todo o alumnado e conforme ás liñas existentes, se ben é certo que o uso preferente é 

para o alumnado da ESO das paradas de máis de 2 Km fronte aos das de menos de 2 Km 

e fronte ao de bacharelato e outras persoas usuarias.  Para organizar este servizo, a 

principio de curso, facilítase un carné escolar para o alumnado da ESO (azul) e de  

bacharelato (vermello).  As paradas están 

ubicadas de forma fixa na fachada do centro 

e delimitadas en cor amarelo no chan e 

sinais verticais, polo que solicitamos a 

colaboración de tódalas persoas 

responsables para as respectar e non 

aparcar nas zonas indicadas. 

o Para consultares as paradas habilitadas, accede a http://servizos.iesaxunqueira2.com/ 

 Servizo de cafetería. 

o Con servizo de merendas para os períodos de lecer e de pícnics para actividades 

complementarias e extraescolares. 

 Servizo de comidas con dúas modalidades: 

o Libre e baixo demanda.  (informar cunha antelación de 24 horas). 

o Subvencionado parcialmente para alumnado participante en proxectos de innovación 

educativa (Club de ciencia, CUALE e 

DELF Scolaire, Espazo Maker, 

Contratos-Programa, TDAG, feiras de 

proxectos, Plan Proxecta, Parlamento 

Xove, STEMBach...) na procura dunha conciliación familiar e laboral do propio alumnado 

e das súas persoas responsables. 

6. Xustificación das ausencias ou faltas de puntualidade. 

Para solicitar a xustificación das  ausencias ou demoras tes dúas opcións: 

1. Acceder ao abalarMóbil ou ben ao espazo A  balar e proceder coa 

solicitude. 

2. Acceder a https://impresos.iesaxunqueira2.com/ e descargar o impreso de solicitude (dispoñible 

tamén na conserxería e secretaría) que deberá entregar, nun prazo máximo de 5 días, cuberto 

pola/s persoa/s responsable/s cando o alumnado se reincorpore ás clases.  . 

Re
su

m
o

Lexítimo. 
1.- ESO > 2Km 
En precario. 
2.- ESO < 2Km 
3.- Bacharelato > 2Km 
4.- Bacharelato < 2Km 
5.- Outras persoas usuarias. 

tod

para

e fr

prprin

baach

uubic

e d

o
oo
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No caso de unha acumulación importante de ausencias, existe o protocolo de absentismo escolar para 

o alumnado da ESO e a aplicación de medidas disciplinarias para o alumnado de bacharelato. 

7. Horario do centro. 

O horario lectivo do centro é: 

 Luns e xoves, das 8:30 ás 15:00h. 

 Martes, mércores e venres, das 8:30 ás 14:10h. 

O alumnado menor de idade non pode saír do centro sen o acompañamento da/s súa/s persoa/s 

responsable/s, que asinará/n a solicitude de autorización da saída, documento que se atopa en 

https://impresos.iesaxunqueira2.com/ ou na conserxería ou secretaría. 

Polas tardes existe un horario variable segundo as actividades nas que o alumnado teña interese: 

 CUALE e Delf Scolaire. Martes e mércores (de 15 a 16:30h), luns e xoves (de 16 a 17:30h).  

 SEMGal (Espazo Maker, Club de ciencia): Luns, de 16 a 18h. 

 TDAG, Parlamento Xove e outros: Días previos ás competicións. 

8. Dispoñibilidade de WIFI de balde.  Utilización dos teléfonos móbiles ou aparellos de 

reprodución, multimedia ou fotografía.  

Hoxe en día, no eido educativo, pode haber múltiples situacións nas que é interesante, e mesmo 

recomendable, o acceso a internet a través dun dispositivo electrónico (buscas, acceso a información, consultas 

en tempo real...)   

Sendo coñecedores de que a maioría do alumnado dispón dalgún tipo de dispositivo 

electrónico e que habitualmente vai acompañado del ás clases, parece lóxico que este se poida 

conectar de balde a internet, baixo os estándares de seguridade establecidos pola Amtega. 

Cabe dicir que, conforme á lexislación vixente (artigo 19.4 do DECRETO 8/2015, de 8 

de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e 

participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar), o uso do 

teléfono móbil está prohibido no recinto escolar, agás por razóns pedagóxicas, polo que é 

necesario diferenciar o bo uso fronte ao non permitido: 

O uso inadecuado considérase conduta contraria á convivencia do centro, polo que poderanse poñer 

faltas de conduta como medida educativa correctora.  

Para mensaxes urxentes ou importantes, as persoas responsables de alumnado poden facer uso da 

aplicación abalarMóbil, do espazo Abalar ou chamar ao teléfono do centro (886.15.90.90) e deixar o oportuno 

recado.  
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No caso de que un rapaz ou rapaza se atope mal, sempre é o persoal do centro quen localiza ás persoas 

responsables. Nunca se fará a través dos teléfonos móbiles do alumnado. 

9. Calendario escolar. 

As clases comezaron o 15 de setembro e rematarán o 22 de xuño.  Durante o presente curso, as datas 

das festividades e das vacacións son as seguintes: (ademais dos días festivos declarados 

pola Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais da Xunta de Galicia)  

 11 de outubro (día do Ensino) e 12 (Hispanidade). 

 1 de novembro (Todos Os Santos). 

 6 de decembro (Constitución/Estatuto), 7 (día de conveniencia pedagóxica elixido polos centros 

de ensino non universitario da cidade) e 8 (Inmaculada). 

 Nadal  do 22 de decembro ao 7 de xaneiro (ámbolos dous inclusive). 

 Entroido  do 26 de febreiro ao 2 de marzo (ámbolos dous inclusive). 

 Semana Santa  do 9 ao 18 de abril (ámbolos dous inclusive). 

 16 de maio (día de conveniencia pedagóxica elixido polos centros de ensino non universitario da 

cidade) e 17 (Letras Galegas). 

10. Probas oficiais fóra do horario lectivo.  

(sempre terán unha duración máxima de 90 minutos) 

 Pendentes: (2º, 3º e 4º da ESO, e 2º de bacharelato) 

o Convocatoria de graza  do 17 ao 20 de xaneiro.   

o Convocatoria ordinaria  do 4 ao 7 de maio.  

o Convocatoria extraordinaria  do 20 ao 22 de xuño. 

 Puntualmente en bacharelato polas tardes, aquelas que sexan convocadas polo profesorado e 

co visto e prace da xefatura de estudos ou a dirección. 

11. Datas das avaliacións. 

 Avaliación inicial  5, 6 e 7 de outubro. (alumnado da ESO)  

 1ª avaliación  15, 16, 17 e 20 de decembro. (todo o alumnado)  

 2ª avaliación  23 de febreiro (2º bacharelato), e 14, 15, 16 e 17 de marzo. (ESO e 1º BTO) 

 Avaliación Ordinaria (2º de bacharelato)  18 de maio. (pendente da CIUG) 

 3ª avaliación (ESO) e av. Ordinaria (1º de bacharelato)  do 6 ao 9 de xuño.  
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 Avaliación final (ESO) e av. extraordinaria (bacharelato)  do 23 ao 27 de xuño.  

Os informes de avaliación coas cualificacións entregaranse ao alumnado, ou, ás súas persoas 

responsables.  Levarán medidas de seguridade (pinga de auga e papel de cor amarelo) para evitar posibles 

falsificacións.  Deberán ser devoltos ás persoas titoras coa sinatura das súas persoas responsables. 

12. Comunicación coas familias. 

O profesorado pode enviar comunicacións ás persoas 

responsables de alumnado naqueles casos que o considere 

oportuno, sobre todo cando o alumnado non realice as súas 

tarefas, non traia o material necesario para as clases ou non 

se comporte de forma axeitada, e deben ser 

devoltas ao profesorado, asinadas polas persoas responsables de alumnado. De non o facer 

no prazo establecido polo profesorado, o alumnado poderá ser sancionado cunha falta de 

conduta.  Esta comunicación poderase facer a través do abalarMóbil ou en soporte papel. 

Nos casos de comisión de faltas graves, o profesorado enviará a través do alumnado 

unha notificación de cor rosa con información sobre a mesma, que deberá serlle devolta 

asinada á persoa titora. 

A través do uso das ferramentas do abalarMóbil e o espazo Abalar, establécese unha a canle de 

comunicacións oficial en sentido bidireccional, onde, entre outras cousas poderase: 

 Acceder aos datos persoais. 
 Consultar as cualificacións.  
 Comprobar e xustificar as ausencias. 
 Consultar o apartado de faltas de conduta. 
 Solicitar unha titoría. 
 Consultar os datos do centro educativo.  
 Consultar os avisos ou notificacións. 
 Consultar as incidencias.  
 Modificar o idioma da aplicación. 
 Contactar co servizo técnico. 
 Recibir e mandar mensaxes directamente co profesorado. 

13. Horas de atención ás persoas responsables de alumnado. 

Na web https://titorias.iesaxunqueira2.com/ e nas seguintes páxinas, tes á túa disposición as sesións de 

atención de todo o persoal do centro.  Para evitar esperas e garantir a túa correcta atención, é conveniente 

pedir cita previa con tempo suficiente a través do abalarMóbil, do espazo Abalar ou do alumnado. 

r

(Sistema IOS) (Sistema android) 

tarefas, non traia o
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Por outra banda infórmoche que Dª. Mª Laura Malvar Méndez, xefa do 

departamento de Orientación está á túa disposición os martes, das 12:30 ás 13:20 

horas.  Tamén, Dª. María Mercedes Domínguez, profesora de pedagoxía terapéutica, 

que se encarga das clases de reforzo e apoio, está a túa disposición os xoves, das 12:30 

ás 13:20 horas.  

Así mesmo os membros do equipo directivo estamos á túa disposición para 

aclaracións e dúbidas que che poidan xurdir, solicitando cita, sempre que se poida, por anticipado. 

É habitual que fóra das sesións de atención a responsables se che poida atender, máis non o podemos 

garantir. 

14. Asociación de Pais e Nais: ANPA Helenes.  
A asociación de nais e pais do alumnado é un órgano previsto pola lei para a 

participación das persoas responsables de alumnado nas funcións que se desenvolven nos 

centros educativos.  

Nós pretendemos traballar para todo o alumnado, asociados ou non, pero a nosa 

forza está no apoio que teñamos pola vosa parte, tanto en número de asociados coma na 

participación nos actos que se programen. 

Colaboramos co centro na elaboración e seguimento de proxectos educativos, en actos conmemora-

tivos, en dotacións, en viaxes formativas e lúdicas e nas actividades culturais tales como charlas, conferencias 

e temas de interese do alumnado. 

Somos un equipo que intenta colaborar sempre coa educación que se imparte ás nosas fillas e fillos, e 

axuda ás familias a ter unha maior participación nas actividades desta institución. 

Lembramos que desde o 2012 organizamos un banco de libros propio do centro, coma tódolos cursos 

xestiónase na entrada do salón de actos.  Invitámoste a entregar os que xa non precises en beneficio dos que os 

poidan necesitar e solicitar os do vindeiro curso. 

Dende o 2011 regalámoslle ao alumnado unha axenda escolar.  

Dende o ano 2009 temos en funcionamento, en colaboración co centro, o sistema de taquillas en réxime 

de aluguer segundo as seguintes opcións: (Existe un tratamento “de vantaxe” para o alumnado da ANPA). 

Aluguer dunha taquilla por un curso 

escolar, alumnado socio: 10€ 
 

Aluguer dunha taquilla por un curso 

escolar, alumnado non socio: 15€ 
 

- Cota ANPA - 

15€ por familia 

Nos primeiros días de clase déronse as instrucións de funcionamento das taquillas na secretaría. 

a 
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Organigrama do centro. 

 Consello escolar: (Bienio académico 2020/22) 
1. Membros natos. 

 Presidente  Juan Carlos Pérez Mestre. 
 Xefa de estudos  Olga López Míguez. 
 Secretaria Mónica Castells Cividanes. 

2. Membros elixibles. 
 Representantes do profesorado  Mª del Carmen Redondo Pérez, Mª Ángeles Fernández 

González, Mª del Mar Álvarez Paredes, María del Carmen González Dobarro, José Antonio 

Ricoy Bugarín, Mª de los Ángeles Rúa Opazo e Sabela Laxe Díaz. 
 Representantes das persoas responsables do alumnado  Ana Belén Fernández Souto 

(designada pola ANPA), Carlos Manuel Medina Filgueira e Staël Amalia Navia Guidi. 
 Representantes do alumnado  Mauro García Sola, Manuel Veiras Nogueira, Iria Sueiro 

Portela e Daniel Teixeira Pintos. 
 Representante do persoal de administración e servizos  Lourdes Domínguez Balboa. 
 Representante do Concello Pilar Comesaña Hermida. 

3. Comisión económica. 
 Presidente  Juan Carlos Pérez Mestre. 
 Secretaria  Mónica Castells Cividanes. 
 Representante do profesorado  Mª Ángeles Fernández González. 
 Representante das persoas responsables do alumnado  Carlos Manuel Medina 

Filgueira.  
 Representante do alumnado  Mauro García Sola.  

4. Comisión de convivencia. 
 Presidente  Juan Carlos Pérez Mestre.  
 Xefa de estudos  Olga López Míguez. 
 Representantes do profesorado  María del Carmen González Dobarro e José Antonio Ricoy 

Bugarín. 
 Representante das persoas responsables do alumnado  Ana Belén Fernández Souto. 
 Representante  do alumnado  Mauro García Sola e Iria Sueiro Portela. 
 Representante do persoal de administración e servizos  Lourdes Domínguez Balboa.  

5. Comisión da biblioteca. 
 Xefatura de estudos e responsable  Olga López Míguez. 
 Representante do profesorado  Mª de los Ángeles Rúa Opazo. 
 Representante das persoas responsables do alumnado  Ana Belén Fernández Souto. 
 Representante do alumnado  Manuel Veiras Nogueira.  
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 Representante do persoal de administración e servizos  Lourdes Domínguez Balboa.  
6. Persoa/s responsable/s de impulsar medidas educativas que fomenten a igualdade real e 

efectiva entre homes e mulleres  Sabela Laxe Díaz. 
7. Comisión de seguimento do estado das instalacións. 

 Presidente  Juan Carlos Pérez Mestre. 
 Xefa de estudos  Olga López Míguez.  
 Secretaria  Mónica Castells Cividanes. 
 Representantes do profesorado  Mª del Carmen Redondo Pérez e Mª del Mar Álvarez 

Paredes. 
 Representante das persoas responsables do alumnado  Staël Amalia Navia Guidi. 
 Representante  do alumnado  Mauro García Sola.  
 Representante do persoal de administración e servizos  Lourdes Domínguez Balboa.  

 Equipo directivo: 
1. Dirección, vicedireción, xefatura de estudos e secretaría. 

 Claustro de profesorado 
1. Comisión de coordinación pedagóxica 
2. Profesorado titor e de apoio. 
3. Profesorado sen cargo. 

 Persoal de administración e servizos.  
1. Persoal auxiliar administrativo, persoal de limpeza e persoal subalterno. 

Profesionais ao seu servizo. 
 Grupo:     Titorías:                (horario de atención) 

1º ESO A López Sanmartín, Pablo Martes, das 10:30 ás 11:20h. 

1º ESO B González Picáns, Alba Martes, das 10:30 ás 11:20h. 

1º ESO C Gómez Calviño, Esmeralda Jerusa Venres, das 10:30 ás 11:20h. 

1º ESO D Maquieira Coello, Ricardo Martes, das 10:30 ás 11:20h. 

2º ESO A PMAR Caamaño Sendón, Ana Isabel Luns, das 11:20 ás 12:10h. 

2º ESO A Redondo Pérez, Mª del Carmen Luns, das 11:20 ás 12:10h. 

2º ESO B Fernández Argibay, Beatriz Luns, das 11:20 ás 12:10h. 

2º ESO C Fernández Fernández, María Sara Luns, das 11:20 ás 12:10h. 

2º ESO D Hierro Villarino, Marta Luns, das 11:20 ás 12:10h. 

3º ESO A PMAR Puime Montero, Patricia María Xoves, das 11:20 ás 12:10h. 

3º ESO A Giménez Solla, Manuel Xoves, das 11:20 ás 12:10h. 

3º ESO B Raposo Barreira, Juan José Xoves, das 11:20 ás 12:10h. 

3º ESO C Gómez Rodríguez, María Xoves, das 11:20 ás 12:10h. 

3º ESO D Esteban Muñecas, Margarita Xoves, das 11:20 ás 12:10h. 
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4º ESO A Laxe Díaz, Sabela Mércores, das 11:20 ás 12:10h. 

4º ESO B Iglesias Álvarez, Sonia María Mércores, das 11:20 ás 12:10h. 

4º ESO C Méndez Estévez, Adrián Mércores, das 11:20 ás 12:10h. 

4º ESO D Gómez Fernández, Antolín Mércores, das 11:20 ás 12:10h. 

1º BTO A González Dobarro, María del Carmen Mércores, das 9:20 ás 10:10h. 

1º BTO B Pérez González, Brais Mércores, das 9:20 ás 10:10h. 

1º BTO C Andión Hermida, Carlos Mércores, das 9:20 ás 10:10h. 

1º BTO D Fernández González, María de los Ángeles Mércores, das 9:20 ás 10:10h. 

2º BTO A García Otero, Rosa. Mércores, das 10:30 ás 11:20h. 

2º BTO B Blanco Imes, Catarina Linn. Mércores, das 10:30 ás 11:20h. 

2º BTO C Abilleira Fernández, Mª del Mar. Xoves, das 11:20 ás 12:10h. 

2º BTO D Álvarez Paredes, Mª del Mar.  Mércores, das 10:30 ás 11:20h. 

 Área:          Xefaturas de departamento:     (horario de atención) 
Bioloxía e xeoloxía Lores Buezas, Mª Luz Mérocres, 10:30 a 11:20h. 

Debuxo Casal Dorado, José María Martes, 8:30 a 9:20h. 

Economía Fernández Seoane, Jorge Mércores, 12:30 a 13:20h. 

Educación física Ricoy Bugarín, José Antonio Luns, 12:30 a 13:20h. 

Filosofía Vicario Quintana, Mª José Luns, 9:20 a 10:10h. 

Física e química Fernández Bea, Maria del Rocio  Venres, 11:20 a 12:10h. 

Francés Rúa Opazo, Mª de los Ángeles Martes, 10:30 a 11:20h. 

Grego e Latín López Gago, Mª Cristina Luns, 11:20 a 12:10h. 

Inglés Constela Doce, Xesús Ánxo Mérocres, 10:30 a 11:20h. 

Lingua castelá e literatura López Sobrado, Marta Xoves, 10:30 a 11:20h. 

Lingua galega e literatura Suárez Quintas, Soraya Venres, 10:30 a 11:20h. 

Matemáticas Mezquita Fernández, Mª Inmaculada Xoves, 10:30 a 11:20h. 

Música Otero Urtaza, Fernando Martes, 9:20 a 10:10h. 

Orientación Malvar Méndez, Mª Laura Martes, 12:30 a 13:20h. 

Relixión López Míguez, Olga Venres, 11:20 a 12:10h. 

Tecnoloxía Rodríguez Álvarez, José Luis Venres, 9:20 a 10:10h. 

Xeografía e historia Potel Torres, Jorge Luns, 11:20 a 12:10h. 

Equipo de dinamización de lingua galega Rodríguez Travieso, Mª Laura Luns, 11:20 a 12:10h. 

PLAMBE (biblioteca) Ogando Fernández, Delfín Benito Martes, 11:20 a 12:10h. 

Pedagoxía terapéutica Domínguez Martínez, Mª Mercedes Xoves, 12:30 a 13:20h. 

 Profesorado sen cargo:       (horario de atención) 
Casado Baltar, Elisa María --- (profesorado itinerante pertencente ao IES Valle Inclán). 

Castro García, Mª Jesús Martes, das 10:30 ás 11:20h. 
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Doce Caaveiro, Josefa Delfina. Luns, das 10:30 ás 11:20h. 

Padín Vidal, Esther. Luns, das 13:20 ás 14:10h. 

Suárez Pereiro, Felipe. Xoves, das 9:20 ás 10:10h. 

Solla Casqueiro, José María Martes, das 12:30 ás 13:20h. 

Solla Garrido, Enrique. --- (profesorado itinerante pertencente ao IES Illa de Tambo). 

Santos Portela, María Teba Xoves, das 10:30 ás 11:20h. 

Tejada Cid, César Xoves, das 11:20 ás 12:10h. 

Durán Ortega, Inmaculada --- (profesorado ARCO) 

Argibay Comesaña, Miguel Ángel Venres, das 12:30 ás 13:20h. 

Vázquez Rodríguez, Andrea Martes, das 10:30 ás 11:20h. 

 Departamento de Orientación:      Teléfono. 
1. Malvar Méndez, Mª Laura. . . . 886.159.089 martes, das 12:30 ás 13:20h.  
2. Domínguez Martínez, Mª Mercedes. . . . xoves, das 12:30 ás 13:20h. 

 Equipo directivo:       Teléfono.  
1. Dirección . . Pérez Mestre, Juan Carlos.   886.159.101 Mércores, 12:30 a 13:20h. 
2. Vicedirección  . de Paz Mucientes, María de la O 886.159.102 Mércores, 11:20 a 

12:10h.  
3. Xefatura de estudos  López Míguez, Olga. .   886.159.103 Venres, 11:20 a 12:10h. 
4. Secretaría  . Castells Cividanes, Mónica.   886.159.104 Mércores, 11:20 a 12:10h.  

 

 Persoal de administración e servizos:     Teléfono. 
1. Persoal subalterno.  . . . 886.15.90.90  

 Docampo Cabaleiro, Marta.  
 Arias García, María Isabel. 

2. Persoal auxiliar administrativo.   
 Pinto Da Cunha, Irene. . . .

 886.159.100 
 Sienes Alonso, Noemia. . . 886.159.110 

3. Persoal de limpeza. 
 Domínguez Balboa, Lourdes. 
 Fuentes Blanco, Belén. 
 Villanueva Ucha, Dolores. 

 Servizo de cafetería e de comidas: 
1. Mª Luz Rodríguez Simal.  

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.......
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Innovación educativa.  

 Club de lectura. 
o Beatriz Blanco Carballo, María Jesús Castro García, Margarita Esteban Muñecas, 

Rosa García Otero, Delfín Benito Ogando Fernández (coordinador), María de los 
Ángeles Rúa Opazo e Soraya Suárez Quintas e Mª José Vicario Quintana. 

 Club de ciencia.  
o Alba González Picáns (coordinadora), Esther Padín Vidal e César Tejada Cid. 

 CPInclúe: 
1. Quéda-T. 

 Mª del Mar Abilleira Fernández, Diego Abarca Rodríguez, Ana Isabel Caamaño Sendón, 
Mª Mercedes Domínguez Martínez, Margarita Esteban Muñecas, Beatriz Fernández 
Argibay, María Sara Fernández Fernández, Manuel Giménez Solla, Esmeralda Jerusa 
Gómez Calviño, Antolín Gómez Fernández, María Gómez Rodríguez, Alba González 
Picáns, Marta Hierro Villarino, Sonia María Iglesias Álvarez, Sabela Laxe Díaz, Pablo López 
Sanmartín, Mª Laura Malvar Méndez (coordinadora), Ricardo Maquieira Coello, Adrián 
Méndez Estévez, Patricia María Puime Montero, Juan José Raposo Barreira e Mª del 
Carmen Redondo Pérez. 

2. Iguála-T. 
 Mª del Mar Abilleira Fernández, Diego Abarca Rodríguez, Catarina Linn Blanco Imes, Ana 

Isabel Caamaño Sendón, Mª Jesús Castro García, Xesús Anxo Constela Doce, Josefa 
Delfina Doce Caaveiro, Mª Mercedes Domínguez Martínez (coordinadora), Margarita 
Esteban Muñecas, Beatriz Fernández Argibay, María Sara Fernández Fernández, Jorge 

Fernández Seoane, Esmeralda Jerusa Gómez Calviño, Antolín Gómez 
Fernández, María Gómez Rodríguez, Alba González Picáns, Marta Hierro 

Villarino, Sonia María Iglesias Álvarez, Sabela Laxe Díaz, Pablo López Sanmartín, Mª Laura 
Malvar Méndez (coordinadora), Ricardo Maquieira Coello, Adrián Méndez Estévez, Jorge 
Potel Torres, Patricia María Puime Montero, José Carlos Quintana Álvarez, Juan José 
Raposo Barreira, Mª del Carmen Redondo Pérez, José Antonio Ricoy Bugarín, María de 
los Ángeles Rúa Opazo,  e José María Solla Casqueiro. 

3. Convive-T. 
 Mª d el Mar Abilleira Fernández, Diego Abarca Rodríguez, Ana Isabel Caamaño Sendón, 

Josefa Delfina Doce Caaveiro, Mª Mercedes Domínguez Martínez, 
Margarita Esteban Muñecas, Beatriz Fernández Argibay, María Sara 
Fernández Fernández, Manuel Giménez Solla, Esmeralda Jerusa Gómez 
Calviño, Antolín Gómez Fernández, María Gómez Rodríguez, Alba 
González Picáns, Marta Hierro Villarino, Sonia María Iglesias Álvarez, 
Sabela Laxe Díaz, Pablo López Sanmartín, Mª Laura Malvar Méndez 

(coordinadora), Ricardo Maquieira Coello, Adrián Méndez Estévez, Patricia María Puime 
Montero, Juan José Raposo Barreira, Mª del Carmen Redondo Pérez, José Antonio Ricoy 
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Bugarín, María de los Ángeles Rúa Opazo,  e José María Solla Casqueiro. 
4. Inclúe-T. 

 Mª d el Mar Abilleira Fernández, Diego Abarca Rodríguez, Ana Isabel Caamaño Sendón, 
Josefa Delfina  Doce Caaveiro, Mª Mercedes Domínguez Martínez, Margarita Esteban 
Muñecas, Beatriz Fernández Argibay, María S ara Fernández Fernández, Manuel Giménez 
Solla, Esmeralda Jerusa Gómez Calviño, Antolín Gómez Fernández, María Gómez 
Rodríguez, Alba González Picáns, Marta Hierro Villarino, Sonia María Iglesias Álvarez, 
Sabela Laxe Díaz, Pablo López Sanmartín, Mª Laura Malvar Méndez (coordinadora), 
Ricardo Maquieira Coello, Adrián Méndez Estévez, Patricia María Puime Montero, Juan 
José Raposo Barreira, Mª del Carmen Redondo Pérez, José Antonio Ricoy Bugarín, María 
de los Ángeles Rúa Opazo,  e José María Solla Casqueiro. 

5. Emociona-T. 
 Mª d el Mar Abilleira Fernández, Diego Abarca 

Rodríguez, Ana Isabel Caamaño Sendón, Josefa 
Delfina Doce Caaveiro, Mª Mercedes Domínguez Martínez, Margarita Esteban Muñecas, 
Beatriz Fernández Argibay, María Sara Fernández Fernández, Manuel Giménez Solla, 
Esmeralda Jerusa Gómez Calviño, Antolín Gómez Fernández, María Gómez Rodríguez, 
Alba González Picáns, Marta Hierro Villarino, Sonia María Iglesias Álvarez, Sabela Laxe 
Díaz, Pablo López Sanmartín, Mª Laura Malvar Méndez (coordinadora), Ricardo 
Maquieira Coello, Adrián Méndez Estévez, Patricia María Puime Montero, Juan José 
Raposo Barreira, Mª del Carmen Redondo Pérez, José Antonio Ricoy Bugarín, María de 
los Ángeles Rúa Opazo,  e José María Solla Casqueiro. 

 CPInnova: 
1. EDUinnova. 

 José María Casal Dorado, Margarita Esteban Muñecas, Alba González Picáns (coordinador 
Ciencia e tecnoloxía), Olga López Míguez, Mª Laura Malvar Méndez, Delfín Benito Ogando 
Fernández (coordinador lingüística), Fernando Otero Urtaza, Esther Padín Vidal 
(coordinadora Matemáticas), Juan Carlos Pérez Mestre (coordinador Dixital), Felipe 
Suárez Pereiro, Soraya Suárez Quintas, César Tejada Cid e Mª José 
Vicario Quintana. 

2. EDUexcelencia. 
 Alba González Picáns, Olga López Míguez, Mª Laura Malvar Méndez, Delfín Benito 

Ogando Fernández, Esther Padín Vidal, Fernando Otero  Urtaza, Juan Carlos Pérez Mestre, 
Felipe Suárez Pereiro, Soraya Suárez Quintas (coordinadora), César Tejada Cid e Mª José 
Vicario Quintana. 

3. EDUSaúde. 
 Adrián Méndez Estévez, Mª Luz Lores Buezas, Juan Carlos Pérez Mestre, José Antonio 

Ricoy Bugarín (coordinador) e José María Solla Casqueiro. 
4. Edusostibilidade. 

 Alba González Picáns, Mª Luz Lores Buezas e Juan Carlos Pérez Mestre (coordinador), 
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5. Educalidade.  
 Mónica Castells Cividanes, María de la O de Paz Mucientes, Olga López Míguez e Juan 

Carlos Pérez Mestre (coordinador). 
 CPRecupéra-T: 

1. ARCO (apoio, reforzo de competencias e orientación). 
 Miguel Ángel Argibay Comesaña, Inmaculada Durán Ortega e Mª Laura Malvar Méndez 

(coordinadora). 
2. PROA+ (programa para a orientación, avance e enriquecemento educativo). 

 Andrea Vázquez Rodríguez e Juan Carlos Pérez Mestre (coordinador). 
 Equipo de dinamización de lingua galega. 

o Profesorado. 
 Mª del Mar Abilleira Fernández, Mª del Mar Álvarez Paredes, Carlos Andión Hermida, 

Josefa Delfina Doce Caaveiro, Beatriz Fernández Argibay, Rosa García Otero, Alba 
González Picáns, Sabela Laxe Díaz, Mª Luz Lores Buezas, Mª Laura Malvar Méndez, 
Ricardo Maquieira Coello, Delfín Benito Ogando Fernández, Jorge Potel Torres, Patricia 
María Puime Montero, Mª del Carmen Redondo Pérez, José Luis Rodríguez Álvarez, Mª 
Laura Rodríguez Travieso (coordinadora), Mª de los Ángeles Rúa Opazo, Soraya Suárez 
Quintas e Mª Josefa Vicario Quintana. 

o Persoal de administración e servizos.  
o Belén Fuentes Blanco e Irene Pinto Da Cunha. 
o Alumnado: 

 1º da ESO  Xoel Bértolo López, Roi Mariño Beiro Cancela, Alba Porrúa Santal, Cynthia 
Doval Antelo, Sara Acuña Porto, Carlota Buceta Rodríguez, Sabela Tomé Márquez, Naira 
Pérez López e Mohamed Brikat. 

 2º da ESO  Judit Casalderrey Castro, Thais Alexandra Gamallo Bruno 
e Cintia Durán Moreira. 

 4º da ESO  Candela Justo Fortes, Carmen Ventura Poceiro, Laura 
Castro Souto e Miriam Valladares Martínez.  

 Equipo de mediación, Titoría entre iguais (Programa TEI).  
o Diego Abarca Rodríguez (coordinador), Manuel Giménez Solla, Alba González 

Picáns, Mª Laura Malvar Méndez e César Tejada Cid. 
 Equipo de proxectos europeos. 

o Diego Abarca Rodríguez, Alba González Picáns, Sonia María Iglesias Álvarez, Esther Padín Vidal, 
Juan Carlos Pérez Mestre (coordinador), Mª Laura Rodríguez Travieso, Mª de los Ángeles Rúa 
Opazo e César Tejada Cid. 

 Espazo maker. 
o Diego Abarca Rodríguez, José María Casal Dorado (coordinador), Margarita Esteban Muñecas, 

Delfín Benito Ogando Fernández, Fernando Otero Urtaza, Esther Padín Vidal, Soraya Suárez 
Quintas. 

 Equipo TIC. (Proxecto EDIXGAL/Abalar)  
o Juan Carlos Pérez Mestre e Felipe Suárez Pereiro (coordinador). 
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 Equipo SEMGal. 
o Maria del Rocio Fernández Bea, Alba González Picáns, María del Pilar Larrán Gil, Olga López 

Míguez, Mª Laura Malvar Méndez, Delfín Benito Ogando Fernández, Esther Padín Vidal, 
Fernando Otero Urtaza, Juan Carlos Pérez Mestre, Soraya Suárez Quintas 
(coordinadora) e Mª José Vicario Quintana.  

 Plan de mellora de bibliotecas escolares. (PLAMBE)  
o Margarita Esteban Muñecas, Jorge Fernández Seoane, Mª Cristina López Gago, 

Olga López Míguez, Delfín Benito Ogando Fernández (coordinador), e Mª José 
Vicario Quintana. 

 Plan Dixital de centro. 
o Diego Abarca Rodríguez (mentor), Juan Carlos Pérez Mestre e Felipe Suárez Pereiro 

(coordinador). 
 Plan Proxecta. (7 liñas de actuación)  

1.  Proxectos de vida activa e deportiva (PVAD) 
 Adrián Méndez Estévez, José Antonio Ricoy Bugarín (coordinador) 

e José María Solla Casqueiro.  
2. Paisaxe e Sustentabilidade. 

 Margarita Esteban Muñecas (coordinadora) e María Luz Lores Buezas. 
3. MeteoEscolas. 

 Mónica Castells Cividanes, María de la O de Paz Mucientes, Maria del 
Rocio Fernández Bea, Alba González Picáns (coordinadora), María del 
Carmen González Dobarro, María Gómez Rodríguez, María Luz Lores 
Buezas, Delfín Benito Ogando Fernández, Esther Padín Vidal, Mª del 
Carmen Redondo Pérez, Soraya Suárez Quintas e César Tejada Cid. 

4. Proxecto Ríos.  
 Mónica Castells Cividanes, María de la  O de Paz Mucientes, Maria del Rocio Fernández 

Bea, Alba González Picáns (coordinadora), María del Carmen González Dobarro, María 
Gómez Rodríguez, María Luz Lores Buezas, e Mª del Carmen Redondo Pérez. 

5. Naturézate. 
 María de la O de Paz Mucientes, Maria del Rocio Fernández Bea, Mª Ángeles Fernández 

González, Alba González Picáns (coordinadora), María del Carmen González Dobarro, 
María Gómez Rodríguez, María Luz Lores Buezas, Delfín Benito Ogando Fernández, Esther 
Padín Vidal e Soraya Suárez Quintas. 

6. Parlamento Xove.  
 Delfín Benito Ogando Fernández (coordinador), Fernando Otero Urtaza, Esther Padín 

Vidal e Soraya Suárez Quintas. 

7. Fotografía  en curso.   
 José María Casal Dorado (coordinador), Fernando Otero Urtaza e Juan Carlos Pérez 

Mestre. 

l
el
s 
l 
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Datos de contacto: 

 IES A Xunqueira II  
 C/ Celso Emilio Ferreiro, 6 
 36005 Pontevedra 
 ies.xunqueira.2@edu.xunta.gal 
 886.15.90.90 
 886.15.90.98 (fax) 

Horario de atención ao público: 

 Días lectivos: (nos que temos clase) 
o de 8:30 a 14:30 horas. 

 Días non lectivos: (Nadal e Semana Santa)  
o De 9:30 a 13:30 horas. 

 Días non lectivos: (Verán)  
o De 9:00 a 14:00 horas. 

 Pechado: 
o Sábados, domingos e festivos (inclusive escolares) 

 
 
Podes obter máis información sobre calquera trámite que teñas que facer accedendo á nosa 
páxina web: 

 
www.iesaxunqueira2.com 

 
Grazas pola túa atención. 
O director 
D. Juan Carlos Pérez Mestre. 

 

Nota  Se acoden a deixar ou recoller ao alumnado cos seus 
vehículos, é moi importante respectar as zonas de estaciona-
mento dos autocares de transporte escolar. 
 
Disponse de aparcamento no centro para persoas con 
diversidade funcional, previa solicitude do servizo. 
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Extracto das normas de organización, funcionamento e convivencia (NOFC) 
1. Entrada                  Pontevedra, 02 de Setembro de 2022 

a. Entrar nas aulas con puntualidade  
b. O percorrido polo centro farase camiñando -non ás carreiras- e en silencio 
c. O alumnado dirixirase sempre directamente á súa aula 

* Non se pode ir “de visita” a outras aulas  * Non invitar ao centro a persoas alleas 
2. Ao chegar á aula 

a. Colgar as prendas de abrigo, se procede, nos percheiros  
b. Sentar sempre no lugar que cada un/unha teña asignado/a, a non ser que o profesorado, 

na súa clase, indique outra cousa 
c. Sacar o material oportuno 
d. Permanecer sentado e en silencio esperando a que chegue o profesorado 

* Ningún alumno poderá estar fóra da aula nin abandonala sen permiso 
3. Durante as clases 

a. Sentar correctamente en posición de traballo  
b. Escoitar as explicacións do profesorado e seguir as súas indicacións 
c. Participar activa e positivamente nas actividades 
d. Realizar as tarefas que se propoñan con dilixencia, interese e limpeza 
e. Esforzarse en corrixir con rigor as actividades 
f. Preguntar o que non se entenda 

* Aprender é un dereito, deixar que os demais aprendan é un deber 
* As clases non rematan cando soa o timbre senón cando o indica o profesorado 
* Non está permitido ir ao aseo a non ser en caso de forza maior 

4. Nos períodos de lecer 
a. Ir ao servizos se se precisa ou se vai precisar máis tarde  
b. Tomar a merenda nos patios ou no hall principal 
c. Xogar con prudencia, camiñar (non correr), descansar e non vocear 
d. Pódese ir á biblioteca a ler, estudar ou recoller/entregar un libro. Aquí tamén deberá 

gardarse silencio.  Sempre co carné escolar. 
e. Os lugares habilitados para os períodos de lecer son o hall principal, cafetería, pistas 

interiores e zona pistas. En caso de choiva, habilitaranse zonas alternativas 
* Durante os períodos de lecer non se pode permanecer nas aulas, nin nos corredores nin nos servizos. 
Nestas dependencias tampouco se pode comer nin beber nin fumar 
* O alumnado non poden saír do recinto escolar durante a totalidade da xornada lectiva 

5. Coidado das instalación e da moblaxe 
a. Coidar as instalacións de centro: servizos, aulas, corredores, fiestras, portas, paredes, 

teitos, ximnasio, patios … 
b. Coidar e ter limpos os libros, cadernos, ordenadores, pupitres, cadeiras … 
c. Usar as papeleiras. Non tirar as cousas polo chan 

* Non é máis limpo quen limpa máis senón a persoa que mancha menos 
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* O centro e o seu material é de toda a comunidade educativa e a súa adquisición e conservación costéase 
co diñeiro dos nosos impostos, incluídos as vosas nais e os vosos pais 

6. Ao remate das clases 
a. Recoller os útiles escolares e colocar as cadeiras sobre as mesas  
b. Se é o caso, coller as prendas de abrigo, dos percheiros 
c. Ao tocar o timbre, cando o indique o profesorado, saír camiñando e en  silencio 

* Os amigos esperaranse no patio, nunca nas portas das aulas nin nos corredores 
7. Entre clase e clase 

a. Retirar o material da clase que rematou e sacar o da seguinte  
b. Permanecer sentado, cada un/ha no seu sitio 
c. Esperar ao profesorado en silencio 

* Non se pode saír da aula nin ir aos servizos salvo casos excepcionais e logo do permiso 
8. O respecto 

a. O respecto é a clave da convivencia, daquela, debemos respectar: 
i. Ao profesorado, seguindo as súas indicacións 

ii. Ao persoal de administración e servizos e da cafetería... 
iii. As normas de convivencia do centro (aquí resumidas) pois son reflicto dunha 

sociedade civilizada 
b. O alumnado tamén debe respectarse entre si 
c. Deben evitarse os insultos, as burlas, as bromas pesadas e as agresións físicas, verbais e na 

Internet (móbiles, ordenadores...) 
* Todo o alumnado ten dereito á súa integridade física e moral así como á súa dignidade persoal 
* Non podemos discriminar a ninguén pola súa orixe, cor, lingua, relixión ou maneira de pensar e opinar 

9. Solicitude de xustificación das ausencias 
a. Solicitarase a xustificación de ausencias por escrito o día que o alumnado se incorpore ás 

clases, logo da/s súa/s ausencia/s  
b. Pode usarse o abalarMóbil ou o impreso correspondente (dispoñible na conserxería), 

sempre debidamente asinado pola persoa responsable 
c. Deberá achegarse o xustificante oportuno (informe médico…) 

*  A persoa titora aceptará ou non a/s solicitude/s de xustificación da/s ausencia/s. O feito de admitir a 
xustificación das ausencias non significa eliminalas 

10.  Outras normas 
a. No tempo de permanencia en calquera dependencia do centro, o alumnado non poderá 

utilizar o móbil nin ningún aparello de gravación nin reprodución, agás por razóns 
pedagóxicas 

b. Non se pode fumar en ningunha das instalacións do centro, nin interior nin exterior 
c. O alumnado no pode abandonar o centro se non for acompañado dun familiar responsable 

e coa pertinente comunicación previa 
* O alumnado deberá comportarse correctamente no autobús e respectar ao seu persoal 
 
A dirección do centro 
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EspazoAbalar e abalarMóbil: Comunicacións coas persoas responsables 

Cuestións previas 

Na actualidade o 95% das persoas responsables de alumnado xa teñen instalada e activada a 

aplicación do abalarMóbil e/ou do espazoAbalar.  As persoas responsables de alumnado 

agradecen esta canle de comunicación xa que é efectiva, rápida e veraz.  Na procura de prestar un 

mellor servizo e para garantir o 100% da comunicación coa mesma é preciso que poñamos tódolos 

días as faltas de asistencia e puntualidade no XADE (durante as clases comodamente a través da 

pantalla flotante ou logo da realización das mesmas, en caso de falla de tempo ou problemas 

técnicos) e activemos as seguintes opcións, entrando no noso espazoAbalar: 

Activación das funcionalidades 

• Acepta a xustificación de faltas a través do portal  

o Deste xeito actívanse as notificacións de faltas de asistencia con distintas cores 

conforme as modalidades existentes (xustificadas e non xustificadas; asistencia e 

puntualidade).  De non o facer, non reciben a notificación correspondente. 

• Acepta a solicitude de titorías por parte dos responsables dos alumnos 

o Deste xeito, os responsables poden solicitar una titoría connosco a través da aplicación, 

así desconxestionamos o servizo da centraliña e por ende da conserxería. 

 

Procedemento 

1. Accedemos á web https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/ 

2. Imos a “acceso aos servizos” (arriba á dereita)  

3. Introducimos o noso usuario e contrasinal de EDU 

4. No caso de que non se abra soa, picamos na opción “espazo profesorado”, no menú da 

esquerda ou nas 3 ralliñas 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/
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5. Escollemos grupo 

6. Imos a Accións > Espazo titorías 

Comunicacións puntuais 

1. Se queremos informar da celebración de probas, de 

situacións sobrevidas, de problemas puntuais dun/ha 

alumno/a ou de todo o grupo, podemos utilizar o 

espazoAbalar para nos comunicar cos responsables, 

conforme ao seguinte: 

o Seguimos os pasos 1-5 do apartado anterior. 

o Imos a Accións > Incidencias na aula, logo en crear 

incidencia no/a rapaz/a correspondente, introducindo a incidencia, observacións e o/s 

responsable/s ao/s que ímonos comunicar. (gardar) 

o Ou ben imos a Accións > Avisos a grupos > crear aviso para facer unha comunicación 

para todo o grupo, introducindo as datas de inicio/fin, o aviso e observacións. (gardar) 

2. Para consultar os avisos e notificacións recibidos, imos a Accións > Avisos e notificacións e 

eliximos “todos” (ou ben os que nos interesen) dándolle a buscar. 

Xestión de titorías 

1. Dispoñible para tódolos niveis da ESO e o bacharelato coa fin de facilitar o noso labor á hora de 

obter información para as titorías coas persoas responsables de alumnado.  Como ben 

sabemos, ás veces, é unha tarefa “ardua” conseguir falar con todo  o equipo docente a tempo 

para a devandita cita e esta é unha maneira más práctica.  Procedemos de xeito similar coas 

comunicacións puntuais só que imos a “Citas de titoría” logo de recibir unha solicitude e 

“Espazo titorías” para as comunicacións entre o equipo docente e quitar un informe para 

mostres ou mesmo entregar ás persoas responsables de alumnado. 
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Información complementaria. 

Para ver o funcionamento do abalarMóbil podemos acceder ao seguinte vídeo de 5 minutos: 

• Instalación e rexistro  https://www.youtube.com/watch?v=O5AQ6P0Z_Tc 

• Funcionalidades  https://www.youtube.com/watch?v=6cY5JtUURaM 

• Mensaxería  https://www.youtube.com/watch?v=X8VCRaGwelw 

• Tamén podemos aproveitar se temos fillas ou fillos en idade escolar nun centro público de 

Galicia descargando e instalando a aplicación no noso teléfono móbil, ou a través de calquera 

compañeiro que o/s teña. 

Para acceder aos manuais dos distintos usuarios e destinatarios do espazoAbalar: (na nosa web) 

• https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/actualizacion-das-guias-do-portal-

espazoabalar. 

Exemplos de notificacións 

Ao profesorado  xustificacións e faltas de asistencias 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=O5AQ6P0Z_Tc
https://www.youtube.com/watch?v=6cY5JtUURaM
https://www.youtube.com/watch?v=X8VCRaGwelw
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/actualizacion-das-guias-do-portal-espazoabalar
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/actualizacion-das-guias-do-portal-espazoabalar
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Aos responsables  faltas de asistencia 

 
Aos responsables  publicacións de cualificacións 

 
Grazas pola túa atención e colaboración 

Asdo.:  O director 

D. Juan Carlos Pérez Mestre 
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Profesorado de garda: notificación de ausencias. 

Logo de facer a rolda de garda, 

INFORMO 

que na sesión (1/2/3/4/5/6/7) _____º do día ___ / ___ / 202__, correspondente á materia 

________________________________________________, no curso (1/2/3/4) _____º da etapa 

(ESO/BTO) _________, do grupo (A/B/C/D) _______, houbo a/s seguinte/s ausencia/s: 

1.- 11.- 

2.- 12.- 

3.- 13.- 

4.- 14.- 

5.- 15.- 

6.- 16.- 

7.- 17.- 

8.- 18.- 

9.- 19.- 

10.- 20.- 

     Todo o alumnado. 

Asdo.:   

 

A persoa profesora de garda.  

 Entregar ao persoal auxiliar administrativo. 
 

Profesorado
Texto escrito a máquina
  5		  28    9		 6

Profesorado
Texto escrito a máquina
Matemáticas										   4.		ESO				  C

Profesorado
Texto escrito a máquina
Pepito Pérez..Fulina Menéndez.

Profesorado
Rechazado

Profesorado
Resaltado
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Á atención de (persoa titora)_____________________. 

Solicitude de xustificación de ausencias.  

Don/a __________________________________________________________________, 

con DNI/NIE/pasaporte _________________, como persoa responsable da/o alumna/o 

______________________________________________________, do curso (1/2/3/4) ____º 

da etapa (ESO/BTO) _________, do grupo (A/B/C/D) ________. 

SOLICITO. 

a xustificación da/as seguinte/s ausencia/s:            (elixa a opción desexada e cumpriméntea) 

     Das ___:___h. ás ___:___h. do día  ____/____/202___. 

     Durante o día: ____/____/202___. 

     Dende o ____/____/202___ ao ____/____/202___. 

Polo/s seguinte/s motivo/s:       (elixa a opción desexada, e no seu caso,  

     Indisposición.              faga as oportunas aclaracións) 

     Consulta médica. 

     Outros. _________________________________________________. 

Pontevedra, _____ de _______________ de 202____.    

Asdo.:  A persoa responsable da/o alumna/o. 

 

 

Dª./D. _______________________________________. 
 

LEMBRE, NO SEU CASO, 
ACHEGAR A OPORTUNA 

DOCUMENTACIÓN 
XUSTIFICATIVA. 

Profesorado
Texto escrito a máquina

Profesorado
Texto escrito a máquina
Fulanita Menéndez.			12.345.678-R

Profesorado
Texto escrito a máquina
Pepito Pérez										   4.		ESO					C

Profesorado
Rechazado

Profesorado
Texto escrito a máquina
12  30	 13 20	     28	9	  6

Profesorado
Rechazado

Profesorado
Texto escrito a máquina
29		setembro		   8

Profesorado
Texto escrito a máquina
Fulanita Menéndez.

Juan Calos
Resaltado
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Seguimento e notificación de faltas de conduta do alumnado 

O proceso de seguimento e notificación das faltas de conduta terá os seguintes pasos: 

1. Partirase sempre do suposto de que o alumnado que non se comporte debidamente terá que levar 

aparellada unha falta de conduta. 

2. O seguimento das faltas de conduta do alumnado levarase directamente na aplicación XADE 

durante a impartición de clases ou ben a posteriori.   

3. Accedemos a Alumnado > Xestión, onde elixiremos o grupo ou alumnado en cuestión e logo no 

apartado Faltas, picaremos en “Faltas de conduta”  

 
4. Aquí poremos: 

a. O día da falta, seleccionámolo do calendario 

b. O profesorado que a impón, seleccionámolo do despregable 

c. O tipo de falta 

i. Contraria á convivencia. 

1. Aplicables polo profesorado: 

a. Amoestación privada ou por escrito. 

b. Comparecencia inmediata ante a xefa de estudos. 
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2. Aplicables desde a xefatura de estudos: 

a. Tarefas de mellora do desenvolvemento das actividades do centro 

en horario non lectivo. 

b. Traballos específicos en horario lectivo. 

c. Ata dúas semanas sen actividades complementarias ou extraescolares. 

d. Ata 3 días lectivos sen poder asistir a determinadas clases (con 

traballos escolares) 

e. Ata 3 días lectivos sen poder asistir ao centro (con traballos 

escolares) 

f. Cambio de grupo ata unha semana. 

3. Medida coercitiva tomada, seleccionámolo coas frechas. 

4. A medida consiste en, campo azul, voluntario e recomendable 

5. Reincidente, marcar ou non 

6. Aplica a medida, sempre o Director/a 

7. Observacións, campo azul, voluntario e recomendable 

ii. Gravemente prexudicial (vai ligada a procedemento común, polo que será 

xestionada directamente desde a xefatura de estudos). 

1. Tarefas de mellora do desenvolvemento das actividades do centro dentro 

ou fóra do horario lectivo. 

2. Cambio de grupo. 

3. Entre dúas semanas e un mes sen actividades complementarias ou 

extraescolares. 

4. Entre 4 días lectivos e dúas semanas sen poder asistir a determinadas 

actividades. 

5. Entre 4 días lectivos e dúas semanas sen poder asistir a determinadas clases. 

6. Entre 4 días lectivos e un mes sen poder asistir ao centro. 

7. Cambio de centro. 

5. As faltas de conduta notificaranse automaticamente no mesmo día a través do abalarMóbil 

 

Asdo.: O director  

D. Juan Carlos Pérez Mestre  

 
 



 
  
 

Xefatura de estudos MD56XT05G Actualización do 10 de Febreiro de 2020 Páxina 1 de 3 
 

IES A Xunqueira II 

Rúa Celso Emilio Ferreiro, 6 
E-36005 Pontevedra 

886.15.90.90 
ies.xunqueira.2@edu.xunta.gal 

886.15.90.98 

www.iesaxunqueira2.com 

Falta de orde.        (prégaseche enche-lo documento con tinta distinta da cor negra) 
Notificación.    (a encher pola persoa que advirte a falta. Recorda entregar a primeira copia á/ao alumna/o)  

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 

Alumna/o:  Alumna/o de ___ºESO/BTO ___. 

Lugar:  

 Aula de ___ºESO/BTO ___. 

 Patio/Hall/corredores.    

 Fora do recinto escolar. 

 Outro: ________________. 

Hora do incidente: 

 1ª.  2ª.  PL curto. 

 3ª.  4ª.  PL longo. 

 5ª.  6ª.  7ª. 

 ___:___ horas. 

Data dos feitos: ___/___/202__. 

Persoa titora: 

Data notificación: ___/___/202__. 

Ti
po

 d
e 

fa
lta

 

Condutas leves contrarias á convivencia: 
 Desafío á autoridade do profesorado ou 

persoal de administración e servizos. 
 Uso de teléfono móbil/mp3/cámara. 
 Comer na zona de aulas. 
 Encontrarse fora do recinto escolar. 
 Arroxar material educativo pola fiestra. 
 Agresión física e/ou psíquica. 
 Danos ás instalacións. 
 Actos inxustificados perturbadores. 
 Inasistencia inxustificada. 
 Faltas reiteradas de puntualidade. 
 Falta reiterada de material escolar. 
 Falta reiterada de equipamento deport.  
 Inxuria e/ou ofensa. 
 Actuacións contra a saúde. 
 Portar obxectos, substancias perigosas. 

Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia:  
 Desafío grave á autoridade do profesorado/PAS. 
 Reiteración de condutas leves. 
 Incumprimento das sancións impostas. 
 Danos graves ás instalacións. 
 Subtracción / danos graves a terceiros. 
 Gravación de imaxes. 
 Agresión física e/ou psíquica grave. 
 Falsificación, alteración ou subtracción de doc. académico. 
 Actos inxustificados que perturben gravemente. 
 Actuacións graves contra a saúde. 
 Inxuria e/ou ofensa grave. 
 Ameaza e/ou coacción. 
 Discriminación grave. 
 Acoso escolar. 
 Suplantación de personalidade. 
 Portar obxectos, substancias gravemente perigosas. 

Descrición dos feitos: 

 
 
 
 

(Exemplar para a persoa responsable de alumnado). 
 

Profesor/a:         Asdo.: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(por favor, corte pola liña e devólvao á persoa titora da/o alumna/o _____________________.) 

Acuse de recibo:        

          

Asinado pola persoa responsable de alumnado:__________________________________________________.  
(En aplicación da Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa). 

Usuario
Sólo informativo

Usuario
Rechazado

Usuario
Rechazado

Usuario
Rechazado

Usuario
Rechazado

Usuario
Texto escrito a máquina
Pepito Pérez Sánchez

Usuario
Texto escrito a máquina
2     XXX C

Usuario
Texto escrito a máquina
2     XXX C

Usuario
Texto escrito a máquina
A persar de ser advertido, insistiu no uso do teléfono móbil.Informouselle que so se lle devolverá ás súas persoas responsables.

Usuario
Texto escrito a máquina
Juan Carlos  (Música)					   Jc

Usuario
Resaltado

Juan Calos
Resaltado

Juan Calos
Resaltado

Juan Calos
Resaltado
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