
Innovación educativa
     -  Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares
     -  Equipo de dinamización de lingua galega
     -  Proxectos europeos
     -  STEMBach e Polos Creativos
     -  Clubs de ciencia e de música
     -  Club de lectura (castelán, francés, inglés, galego e manga)
     -  Estratexia EDUlingüe
          -  CUALE/DELF Scolaire A1, A2, B1 e B2
          -  Centro oficial de certificacións DELF Scolaire e Cambridge
          -  Auxiliar de conversa en francés
          -  Intercambios escolares: Galimiens, Bretagne e/ou EDUExchanges
     -  SEMGal (Programa de enriquecemento curricular)
.

Transporte escolar (SEC)
     -  Lembrámosche que o noso centro dispón de servizo de transporte escolar gratuíto para 
todo o alumnado e conforme ás 6 liñas existentes, se ben é certo que o uso preferente é para o 
alumnado da ESO das paradas de máis de 2 Km fronte os das paradas de menos de 2 Km e fronte 
ao alumnado de bacharelato.
     -  Servizo de comidas na cafetería
     -  Servizo de taquillas
.

Horario lectivo do centro
     -  Luns e xoves, de 8:30 até 15:00h
     -  Martes, mércores e venres, de 8:30 até 14:10h.

.

Datos de contacto
     -  IES A Xunqueira II 
     -  C/ Celso Emilio Ferreiro, 6
     -  36005 Pontevedra
     -  ies.xunqueira.2@edu.xunta.gal
     -  886.15.90.90
.

Horario de atención ao público
                                        -  Días lectivos: (nos que temos clase)
                                             -  de 8:30 a 14:30 horas.
                                        -  Días non lectivos: (Nadais, Semana Santa, Verán e pontes educativas) 
                                             -  De 9:00 a 14:00 horas.
                                        -  Pechado:
                                             -  Sábados, domingos e festivos (inclusive escolares)
.

.Proceso de admisión
     -  Do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro > Reserva de praza (alumnado de centros adscritos)
     -  Do 1 ao 20 de marzo > Solicitudes de admisión (alumnado doutros centros)
     -  Do 1 ao 30 de abril > Permanencias (alumnado do noso centro)
     -  Do 25 de xuño ao 10 de xullo > Matrícula
     -  A partir do 11 de xullo > ddxudicación subsidiaria

Exteriores do centro e grandes espazos

Entrada principal

4 hectáreas de zonas verdes

Pistas deportivas polivalentes

Espazo Músico-Maker

Salón de actos (310 localidades)

2
Biblioteca (190 m)

IES A Xunqueira II
Oferta educativa

e instalacións

Documento accesible na web do 
centro: www.iesaxunqueira2.com

Oferta educativa
No noso centro podes estudar dúas etapas educativas:
     -  Educación secundaria obrigatoria (ESO)
          -  Proxecto EDIXGAL na ESO con ultraportátiles para todo o alumnado
          -  Neste caso cabe citar que tamén ofertamos os programas de programas
          de diversificación curricular (en adiante PDC), tanto en 3º como en 4º
     -  Bacharelato
          -  Modalidade de ciencia e tecnoloxía
          -  Modalidade de humanidades e ciencias sociais
          -  Proxecto Abalar no bacharelato con ultraportátiles de uso compartido
(En tódalas aulas do centro se dispón de conexión a internet por fibra óptica de 1GB, 
ordenador, videoproxector e altofalantes.  Nun 90% das mesmas dispoñemos, a maiores, 
de encerado dixital interactivo)
Na liña da calidade educativa é habitual que se oferten desdobramentos conforme ao 
seguinte (tendo dispoñibilidade de profesorado):
     -  Agrupamentos flexibles en 1º e/ou 2º da ESO, nas seguintes materias:
          -  Matemáticas
          -  Lingua castelá e literatura
          -  Lingua e literatura galega
     -  Apoios nas seguintes materias (2º profesora na aula)
          -  Bioloxía e xeoloxía
          -  Física e química
          -  Tecnoloxía
     -  Agrupamentos específicos en 4º da ESO
          -  Lingua castelá e literatura
          -  Lingua e literatura galega
          -  Lingua estranxeira - Inglés
          -  Lingua estranxeira - Francés
          -  Xeografía e historia
     -  Estratexia EDUlingüe (no caso de ter demanda suficiente)
          -  Francés
          -  Ampliación da 2ª lingua estranxeira
                -  Inglés
                -  Portugués
     -  Aula de pedagoxía terapéutica, apoio educativo
     -  Laboratorios, tanto na ESO como no bacharelato:
          -  Bioloxía e xeoloxía
          -  Física e química
     -  Obradoiros na ESO:
          -  Tecnoloxía
     -  CPInnova: EDUinnova, EDUexcelencia, EDUsaúde, EDUcalidade e EDUsostibilidade.
     -  CPInclúe: QUÉDA-T, IGUÁLA-T, CONVIVE-T, INCLÚE-T e EMOCIÓNA-T
     -  CPRecupéra-T: PROA+
     -  Plan Proxecta --> Aliméntate ben; Proxectos de vida activa e
         deportiva (PVAD); Paisaxe e Sustentabilidade; MeteoEscolas; Parlamento Xove.



Cafetería, taquillas e zonas de lecer Zonas administrativas e de coordinación 

Dúas aulas de informática 
con sistema operativo Linux 

(maqueta abalar), dentro 
do proxecto EDIXGAL

Tres aulas específicas
Unha de música e dúas de 
debuxo, unha de artístico e 

outra de técnico

Vinte e catro aulas de grupo 
para fornecer as necesidades da 

liña 4 autorizada para o noso 
centro. Todas elas con encerado 

dixital interactivo e portátiles 
(proxectos Abalar e EDIXGAL)

Catro aulas para aplicación de 
medidas de atención á 

diversidade (desdobramentos, 
agrupamentos flexibles e/ou 

específicos, pedagoxía 
terpéutica...)

Tres laboratorios 
(Bioloxía e xeoloxía, 

Física, e Química)

Polos creativos, STEMBach, 
traballo colaborador e por 

proxectos, SEMGal, 
curriculo enriquecido...

3 aulas materia 
(Arte / Clásicas, 

Idiomas e Música)

Obradoiro de tecnoloxía 
de gran formato (zonas 

de electrónica, de 
carpintaría, de impresión 

3D e de robótica)

Hall principal e 
zona de exposicións

Cafetería e servizo de comidas

Hall de taquillas e 
zonas de exposicións

Espazos administrativos

11 zonas departamentais

4 despachos e 4 titorías
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