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35310461X Persoa
coordinadora

01. REFÓRZA-T
(ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO
HORARIO LECTIVO).

SiJosé Antonio Ricoy Bugarín

76904123N Docente01. REFÓRZA-T
(ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO
HORARIO LECTIVO).

SiMaría Sofía Vicente Álvarez

44758486A Docente02a. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA MATEMÁTICA.

SiJuan Carlos Pérez Mestre

35454961R Docente02a. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA MATEMÁTICA.

SiEsther Padín Vidal

76970362B Docente02a. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA MATEMÁTICA.

SiRaquel Gey Piñeiro

45074187Y Docente02a. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA MATEMÁTICA.

SiFrancisco Javier Bonanad Calviño

44758486A Docente02b. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

SiJuan Carlos Pérez Mestre

35454961R Docente02b. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

SiEsther Padín Vidal

76970362B Docente02b. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

SiRaquel Gey Piñeiro

44492112S Docente02b. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

SiSoraya Suárez Quintas

36063348S Docente02b. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

SiPatricia María Puime Montero

32647682X Docente02b. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

SiSabela Laxe Díaz

76968813A Docente02b. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

SiXosé Francisco Godón Davila

76727678T Docente02b. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

SiMaría Laura Rodríguez Travieso

33285200Z Docente02b. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

SiMatilde Rial Negreira

44758486A Docente02c. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIAS BÁSICAS EN
CIENCIA E TECNOLOXÍA.

SiJuan Carlos Pérez Mestre
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35454961R Docente02c. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIAS BÁSICAS EN
CIENCIA E TECNOLOXÍA.

SiEsther Padín Vidal

76970362B Docente02c. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIAS BÁSICAS EN
CIENCIA E TECNOLOXÍA.

SiRaquel Gey Piñeiro

35304153G Docente02c. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIAS BÁSICAS EN
CIENCIA E TECNOLOXÍA.

SiJosé María Casal Dorado

44758486A Docente03. IGUÁLA-T. SiJuan Carlos Pérez Mestre
35454961R Docente03. IGUÁLA-T. SiEsther Padín Vidal
76970362B Docente03. IGUÁLA-T. SiRaquel Gey Piñeiro
35288742A Docente03. IGUÁLA-T. SiMaría del Mar Abilleira Fernández
35324871E Docente03. IGUÁLA-T. SiMaría Celeste Cancela Silva
76862655J Docente03. IGUÁLA-T. SiJorge Potel Torres
78780198T Docente03. IGUÁLA-T. SiMaría Mercedes Domínguez Martínez
35308158F Docente03. IGUÁLA-T. SiMaría Laura Malvar Méndez
35310461X Docente03. IGUÁLA-T. SiJosé Antonio Ricoy Bugarín
72879406L Docente03. IGUÁLA-T. SiMargarita Esteban Muñecas
35304153G Docente03. IGUÁLA-T. SiJosé María Casal Dorado
79335208C Docente03. IGUÁLA-T. SiLorena Cambón Cancela
32653960D Docente03. IGUÁLA-T. SiJorge Fernández Seoane
76712873F Docente03. IGUÁLA-T. SiMaría de los Ángeles Rúa Opazo
35287212Z Docente03. IGUÁLA-T. SiDelfín Benito Ogando Fernández
33223940A Docente03. IGUÁLA-T. SiOlga López Míguez
35310461X Docente04. CON-VIVE. SiJosé Antonio Ricoy Bugarín
44758486A Docente04. CON-VIVE. SiJuan Carlos Pérez Mestre
35304153G Docente04. CON-VIVE. SiJosé María Casal Dorado
33337121R Docente04. CON-VIVE. SiDiego Abarca Rodríguez
77418521S Docente04. CON-VIVE. SiAlba González Picáns
76968813A Docente04. CON-VIVE. SiXosé Francisco Godón Davila
35454961R Docente04. CON-VIVE. SiEsther Padín Vidal
76970362B Docente04. CON-VIVE. SiRaquel Gey Piñeiro
44492112S Docente04. CON-VIVE. SiSoraya Suárez Quintas
35308158F Docente04. CON-VIVE. SiMaría Laura Malvar Méndez
36055153P Docente04. CON-VIVE. SiJosé Luis Rodríguez Álvarez
35289860V Docente04. CON-VIVE. SiMaría Blanca Sarandeses López
35318069M Docente04. CON-VIVE. SiMaría Isabel Torres Baena
33326439Z Docente04. CON-VIVE. SiMª del Mar Álvarez Paredes
32776150T Docente04. CON-VIVE. SiAna Isabel Caamaño Sendón
54125870Q Docente04. CON-VIVE. SiPaula Cadaveira López
79335208C Docente04. CON-VIVE. SiLorena Cambón Cancela
16248384B Docente04. CON-VIVE. SiJosé Ignacio Carbajo Esteban
76873063W Docente04. CON-VIVE. SiRosa García Otero
35304623Z Docente04. CON-VIVE. SiEsmeralda Jerusa Gómez Calviño
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32807917G Docente04. CON-VIVE. SiPablo López Muñoz
35310975H Docente04. CON-VIVE. SiMaría Inmaculada Mezquita Fernández
35454961R Docente05. INCLÚE-T. SiEsther Padín Vidal
76970362B Docente05. INCLÚE-T. SiRaquel Gey Piñeiro
44758486A Docente05. INCLÚE-T. SiJuan Carlos Pérez Mestre
78780198T Docente05. INCLÚE-T. SiMaría Mercedes Domínguez Martínez
35308158F Docente05. INCLÚE-T. SiMaría Laura Malvar Méndez
35282682S Docente05. INCLÚE-T. SiFernando Otero Urtaza
35287960A Docente05. INCLÚE-T. SiJosé María Solla Casqueiro
76862655J Docente05. INCLÚE-T. SiJorge Potel Torres
16248384B Docente05. INCLÚE-T. SiJosé Ignacio Carbajo Esteban
44492112S Docente05. INCLÚE-T. SiSoraya Suárez Quintas
35304153G Docente05. INCLÚE-T. SiJosé María Casal Dorado
72879406L Docente05. INCLÚE-T. SiMargarita Esteban Muñecas
35318069M Docente05. INCLÚE-T. SiMaría Isabel Torres Baena
35287212Z Docente05. INCLÚE-T. SiDelfín Benito Ogando Fernández
02514494L Docente05. INCLÚE-T. SiJosefa Vicario Quintana
35324871E Docente05. INCLÚE-T. SiMaría Celeste Cancela Silva
79335208C Docente05. INCLÚE-T. SiLorena Cambón Cancela
44758486A Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO

TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiJuan Carlos Pérez Mestre

35454961R Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiEsther Padín Vidal

76970362B Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiRaquel Gey Piñeiro

35304153G Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiJosé María Casal Dorado

35308158F Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiMaría Laura Malvar Méndez

33337121R Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiDiego Abarca Rodríguez

77418521S Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiAlba González Picáns

44492112S Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiSoraya Suárez Quintas

76968813A Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiXosé Francisco Godón Davila

36055153P Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiJosé Luis Rodríguez Álvarez

35289860V Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiMaría Blanca Sarandeses López
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35318069M Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiMaría Isabel Torres Baena

33326439Z Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiMª del Mar Álvarez Paredes

54125870Q Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiPaula Cadaveira López

35304623Z Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiEsmeralda Jerusa Gómez Calviño

32807917G Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiPablo López Muñoz

32776150T Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiAna Isabel Caamaño Sendón

79335208C Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiLorena Cambón Cancela

16248384B Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiJosé Ignacio Carbajo Esteban

76873063W Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiRosa García Otero

35310975H Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiMaría Inmaculada Mezquita Fernández

35310461X Docente06. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiJosé Antonio Ricoy Bugarín

35454961R Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiEsther Padín Vidal

76970362B Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiRaquel Gey Piñeiro

72879406L Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiMargarita Esteban Muñecas

33223940A Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiOlga López Míguez

35282682S Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiFernando Otero Urtaza

44492112S Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiSoraya Suárez Quintas

35308158F Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiMaría Laura Malvar Méndez

35287212Z Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiDelfín Benito Ogando Fernández

77418521S Docente07. MELLORA DO NIVEL DE SiAlba González Picáns
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COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

44758486A Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiJuan Carlos Pérez Mestre

76904123N Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiMaría Sofía Vicente Álvarez

76827376Q Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiMaría Noelia Boullosa Salgado

35304153G Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiJosé María Casal Dorado

32656314V Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiJosefa Delfina Doce Caaveiro

35318069M Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiMaría Isabel Torres Baena

76995296J Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiMónica Vaz Veiga

02514494L Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiJosefa Vicario Quintana

44758486A Docente08. MELLORA DA CALIDADE NA
XESTIÓN DOS CENTROS

SiJuan Carlos Pérez Mestre

78780198T Docente08. MELLORA DA CALIDADE NA
XESTIÓN DOS CENTROS

SiMaría Mercedes Domínguez Martínez

35454961R Docente08. MELLORA DA CALIDADE NA
XESTIÓN DOS CENTROS

SiEsther Padín Vidal

76970362B Docente08. MELLORA DA CALIDADE NA
XESTIÓN DOS CENTROS

SiRaquel Gey Piñeiro

33223940A Docente08. MELLORA DA CALIDADE NA
XESTIÓN DOS CENTROS

SiOlga López Míguez

35282682S Docente08. MELLORA DA CALIDADE NA
XESTIÓN DOS CENTROS

SiFernando Otero Urtaza

76862655J Docente08. MELLORA DA CALIDADE NA
XESTIÓN DOS CENTROS

SiJorge Potel Torres

44815561S Docente08. MELLORA DA CALIDADE NA
XESTIÓN DOS CENTROS

SiFelipe Suárez Pereiro

35288742A Docente08. MELLORA DA CALIDADE NA
XESTIÓN DOS CENTROS

SiMaría del Mar Abilleira Fernández

44758486A Persoa
coordinadora

09c. PRETEC EN 3º E 4º DE ESO.
(ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO
HORARIO LECTIVO).

SiJuan Carlos Pérez Mestre

76827376Q Docente09c. PRETEC EN 3º E 4º DE ESO.
(ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO
HORARIO LECTIVO).

SiMaría Noelia Boullosa Salgado

Grao de consecución dos indicadores acordados no contrato-programa

01. REFÓRZA-T (ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO HORARIO LECTIVO).
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g) Indicadores.

 Porcentaxe de mellora dos resultados académicos respecto da 1ª avaliación. (Obrigatorio)

MemoriaProxecto

45 55

Porcentaxe de alumnado implicado que aproba todo na avaliación final. (Obrigatorio)

MemoriaProxecto

25 35

Porcentaxe de asistencia continuada no programa do alumnado implicado. (Obrigatorio)

MemoriaProxecto

90 95

Porcentaxe de redución do número de alumnos/as repetidores/as respecto do curso anterior.

MemoriaProxecto

10 40

Porcentaxe do número de alumnos/as implicados/as que titulan na ESO, se é o caso.

MemoriaProxecto

50 0

02a. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA MATEMÁTICA.

h) Indicadores.

Porcentaxe de aprobados na avaliación final en matemáticas. (Obrigatorio)

MemoriaProxecto

50 55

Porcentaxe de mellora dos resultados obtidos na competencia matemática respecto da 1ª
avaliación. (Obrigatorio)

MemoriaProxecto

50 65

02b. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA.
h) Indicadores.

01. Porcentaxe de mellora dos resultados en lingua castelá respecto da 1ª avaliación.
(Obrigatorio)

MemoriaProxecto

0 0

02. Porcentaxe de aprobados na avaliación final de lingua castelá. (Obrigatorio se é obxecto de
reforzo)

MemoriaProxecto

0 0

03. Porcentaxe de mellora dos resultados en lingua galega respecto da 1ª avaliación.
(Obrigatorio)

MemoriaProxecto

30 35
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04. Porcentaxe de aprobados na avaliación final de lingua galega. (Obrigatorio se é obxecto de
reforzo)

MemoriaProxecto

50 55

05. Porcentaxe de mellora dos resultados en lingua estranxeira respecto da 1ª avaliación.
(Obrigatorio)

MemoriaProxecto

30 35

06. Porcentaxe de aprobados na avaliación final da lingua estranxeira. (Obrigatorio se é obxecto
de reforzo)

MemoriaProxecto

50 55

02c. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E
TECNOLOXÍA.
h) Indicadores.

Porcentaxe de aprobados na avaliación final nas áreas/materias relacionadas con estas
competencias. (Obrigatorio)

MemoriaProxecto

70 75

Porcentaxe de mellora dos resultados nas competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
respecto da 1ª avaliación. (Obrigatorio)

MemoriaProxecto

50 55

03. IGUÁLA-T.

h) Indicadores (sinale como mínimo 1 deles).

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

MemoriaProxecto

2 1

Número de actividades desenvolvidas para a prevención e abordaxe da violencia de xénero.

MemoriaProxecto

6 3

Número de actividades desenvolvidas para a promoción da igualdade de oportunidades entre
mulleres e homes.

MemoriaProxecto

7 5

Número de actividades desenvolvidas para a promoción do respecto pola diversidade afectivo-
sexual.

MemoriaProxecto

2 2

Porcentaxe de incremento da participación do alumnado no programa.

MemoriaProxecto

10 10
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Porcentaxe de participación de alumnas nesta actuación

MemoriaProxecto

50 50

Porcentaxe de participación de alumnos nesta actuación

MemoriaProxecto

50 50

Porcentaxe de participación de docentes (homes)  nesta actuación.

MemoriaProxecto

50 50

Porcentaxe de participación de docentes (mulleres)  nesta actuación.

MemoriaProxecto

50 50

04. CON-VIVE.

h) Indicadores (sinale como mínimo 1 deles).

Número de accións encamiñadas á mellora da Intelixencia Emocional a nivel de centro.

MemoriaProxecto

10 5

Porcentaxe de aumento do número de casos resoltos pola vía da mediación.

MemoriaProxecto

15 15

Porcentaxe de incremento da participación do alumnado no programa de mediación escolar.

MemoriaProxecto

10 10

Porcentaxe de redución da apertura do número de expedientes.

MemoriaProxecto

50 50

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

MemoriaProxecto

50 50

05. INCLÚE-T.

h) Indicadores (sinale como mínimo 1 deles).

Número de accións conxuntas no marco da inclusión con outros centros educativos.

MemoriaProxecto

3 2

Número de accións e/ou iniciativas encamiñadas á modificación dos proxectos de centro, de
cara ao aumento da cultura inclusiva nestes.

MemoriaProxecto

3 2
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Número de actividades específicas de sensibilización coa diversidade funcional e coa inclusión.

MemoriaProxecto

3 2

Número de protocolos e procedementos realizados e/ou renovados (ex. demanda intervención
psicopedagóxica, modelo de realización de AC...)

MemoriaProxecto

3 2

Porcentaxe de aumento da cohesión social e educativa no centro.

MemoriaProxecto

25 25

Porcentaxe de aumento da implicación das familias nas accións educativas relacionadas con
esta temática.

MemoriaProxecto

10 10

06. PREVENCIÓN DO ABANDONO TEMPERÁN E DO ABSENTISMO ESCOLAR.

h) Indicadores (sinale como mínimo 1 deles).

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

MemoriaProxecto

10 10

Porcentaxe de redución do nº de faltas de asistencia e de puntualidade sen xustificar.

MemoriaProxecto

10 10

Sinale outro, se o desexa:

o A valoración dos produtos elaborados polo alumnado e publicados na súa presentación. A utilización das rúbricas de avaliación.
o Completar a enquisa  dixital de avaliación do programa que se facilitará ao final do mesmo.
o Seguimento dos resultados académicos do proceso de aprendizaxe

As reflexións e análise realizadas polo alumnado.
Seguimento do resultados académicos do alumnado.
Globalmente quedamos moi satisfeitos con esta liña de actuación, xa e o cuarto curso que o solicitamos e é moi demandado polas familias.
Botamos en falta que non empece xa desde principio de curso.
Este curso truncouse o programa por mor da COVID-19, polo que non de puideron levar a cabo tódalas actuacións previstas ao principio.

Proxecto:

Memoria:

07. MELLORA DO NIVEL DE COÑECEMENTOS PARA ACADAR A EXCELENCIA.

h) Indicadores (sinale como mínimo 1 deles).
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Porcentaxe de alumnos/as que seleccionan as materias optativas relacionadas coa actuación.

MemoriaProxecto

25 40

Porcentaxe de aumento da participación en premios relacionados coa excelencia.

MemoriaProxecto

25 50

Porcentaxe de aumento da titulación do Bacharelato Internacional polo alumnado implicado.

MemoriaProxecto

0 0

Porcentaxe de aumento das cualificacións obtidas nas ABAU respecto do ano anterior.

MemoriaProxecto

20 30

Porcentaxe de aumento do alumnado participante doutros centros educativos.

MemoriaProxecto

15 20

Porcentaxe de incremento da participación do alumnado nesta actuación respecto do curso
anterior, se é o caso.

MemoriaProxecto

10 20

Porcentaxe de mellora da media académica do grupo de referencia do alumnado implicado.

MemoriaProxecto

10 20

Porcentaxe de mellora do desequilibrio dos resultados académicos entre nenos e nenas.

MemoriaProxecto

10 20

Porcentaxe de mellora dos resultados académicos da avaliación final respecto da 1ª avaliación.

MemoriaProxecto

10 20

Porcentaxe de mellora dos resultados académicos do alumnado implicado respecto do seu
grupo de referencia.

MemoriaProxecto

10 20

Porcentaxe de mellora dos resultados de participación en premios á excelencia.

MemoriaProxecto

5 10

Porcentaxe de mellora dos resultados do alumnado participante nas competencias clave
traballadas.

MemoriaProxecto

20 30

Sinale outro, se o desexa:

o Proxección do centro na comunidade educativa, na cidade, na Comunidade Autónoma de Galicia e no estranxeiro.

Proxecto:

Memoria:
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NOME DO CENTRO

Memoria Contratos-programa 2019/2020

CÓDIGO

DATOS DO CENTRO

IES A Xunqueira II36018379

Grao de consecución dos indicadores acordados no contrato-programa

Globalmente quedamos moi satisfeitos con esta liña de actuación, xa e o quinto curso que o solicitamos e é moi demandado polas familias.
Botamos en falta que non empece xa desde principio de curso.
Este curso truncouse o programa por mor da COVID-19, polo que non de puideron levar a cabo tódalas actuacións previstas ao principio.

08. MELLORA DA CALIDADE NA XESTIÓN DOS CENTROS

h) Indicadores.

Porcentaxe de aumento do número de protocolos para a organización do centro.

MemoriaProxecto

10 10

Sinale entre 1 e 3 elementos cuantificables que midan os avances conseguidos nesta actuación.

o A calidade e practicidade do carné escolar de alumnado e de profesorado a utilizar.
o A normalización nos documentos electrónicos e en papel.
o A mellora da imaxe corporativa do centro.

Mellorouse os materiales utilizados e as impresións.
Normalizáronse os documentos, cos novos logos (introducindo o de SEMGal en toda a documentación).
Este curso truncouse o programa por mor da COVID-19, polo que non de puideron levar a cabo tódalas actuacións previstas ao principio.

Proxecto:

Memoria:

09c. PRETEC EN 3º E 4º DE ESO. (ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO HORARIO LECTIVO).

g) Indicadores.

Porcentaxe de alumnado implicado que aproba as materias relacionadas coa competencia
reforzada. (Obrigatorio)

MemoriaProxecto

80 60

Porcentaxe de asistencia continuada no programa do alumnado implicado. (Obrigatorio)

MemoriaProxecto

90 80

Porcentaxe de mellora dos resultados académicos nas materias relacionadas coa competencia
reforzada respecto da 1ª avaliación. (Obrigatorio)

MemoriaProxecto

45 40
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NOME DO CENTRO

Memoria Contratos-programa 2019/2020

CÓDIGO

DATOS DO CENTRO

IES A Xunqueira II36018379

Grao de satisfacción co desenvolvemento e resultados
01. REFÓRZA-T (ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO HORARIO LECTIVO).

Grao de participación das familias

9

Grao de mellora da convivencia no centro

8

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

10

Grao de satisfacción (descrición)

Mellora na organizacíon dos grupos con respecto ao curso pasado, cunha mellora nos resultados académicos do alumnado.
Mellora da conciliación familiar e laboral por ter continuidade pola tarde coa xornada de mañá.

02a. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA MATEMÁTICA.

Grao de mellora da competencia matemática

8

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

8

Grao de satisfacción (descrición)

Neste programa prentendeuse abrir ao alumnado do centro a importancia das matemáticas no ámbito militar e a conexión que hai entre as
matemáticas, a astronomía e a navegación. O alumnado participante mostrou moito interese e a experiencia foi productiva e satisfactoria.

02b. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

Grao de mellora da competencia en comunicación lingüística

8
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NOME DO CENTRO

Memoria Contratos-programa 2019/2020

CÓDIGO

DATOS DO CENTRO

IES A Xunqueira II36018379

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

7

Grao de satisfacción (descrición)

O obxectivo básico do presente programa era acadar unha mellora significativa na comunicación lingüística, a través de actividades
relacionadas coa expresión teatral, a improvisación, a dramatización, a linguaxe da banda deseñada...
Neste sentido o resultado foi moi satisfactorio: obsérvase unha maior seguridade na comunicación oral improvisada e planificada, no uso
oral do galego e en aspectos concretos como a modulación da voz, a linguaxe corporal, a seguridade en si mesmos,...
Traballáronse contidos teatrais nas aulas e incluíuse a lectura de obras teatrais nos diferentes cursos sendo moi ben aceptadas polo
alumnado.
A situación excepcional provocada pola enfermidade COVID-19 fixo que se eliminasen ou substituísen algunhas accións previstas.

02c. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E
TECNOLOXÍA.

Grao de mellora das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

8

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

9

Grao de satisfacción (descrición)

Neste programa pretendeuse achegar ao alumnado o mundo da ciencia en galego coa elaboración de traballos de investigación sobre
científicos galegos contemporáneos, e a realidade do papel da muller na ciencia, coa realización de pósters de mulleres científicas.

03. IGUÁLA-T.

Grao de participación das familias

5

Grao de mellora da igualdade no centro

7

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

9
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NOME DO CENTRO

Memoria Contratos-programa 2019/2020

CÓDIGO

DATOS DO CENTRO

IES A Xunqueira II36018379

Grao de satisfacción (descrición)

O nivel de safisfacción comunicado polo alumnado é alto, así como o nivel de implicación na actualidade e de cara ao futuro.

04. CON-VIVE.

Grao de participación das familias

5

Grao de mellora da convivencia no centro

7

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

9

Grao de satisfacción (descrición)

O nivel de safisfacción comunicado polo alumnado é alto, así como o nivel de implicación na actualidade e de cara ao futuro.

05. INCLÚE-T.

Grao de participación das familias

5

Grao de mellora da inclusión no centro

7

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

8

Grao de satisfacción (descrición)

O nivel de safisfacción comunicado polo alumnado é alto, así como o nivel de implicación na actualidade e de cara ao futuro. A realización
de actividades propostas nos diferentes niveis foron acadas durante os dous primeiros trimestres, estando para no terceiro trimestre por
mor de covid-19.
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NOME DO CENTRO

Memoria Contratos-programa 2019/2020

CÓDIGO

DATOS DO CENTRO

IES A Xunqueira II36018379

06. PREVENCIÓN DO ABANDONO TEMPERÁN E DO ABSENTISMO ESCOLAR.

Grao de participación das familias

5

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

9

Grao de satisfacción (descrición)

O nivel de safisfacción percibido nas actividades desenvoltas é alto, favorable, así o manifesta o alumnado.

07. MELLORA DO NIVEL DE COÑECEMENTOS PARA ACADAR A EXCELENCIA.

Grao de participación das familias

8

Grao de mellora da calidade educativa

8

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

9

Grao de satisfacción (descrición)

O grupo de profesores e profesoras que conformamos o equipo Piteas-SEMGal, xunto co equipo directivo estamos satisfeitos co grao de
consecución dos obxectivos coa participación neste programa. A mellora da calidade educativa vese reflectida non só na mellora dos
resultados académicos, senón no dessenvolvemento das comptencias e na mellora da convivencia. O grao de satisfacción das familias do
alumnado implicado é moi alta, animándonos activamente a seguir nesta liña de traballo.

08. MELLORA DA CALIDADE NA XESTIÓN DOS CENTROS

Grao de mellora da calidade educativa

8
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NOME DO CENTRO

Memoria Contratos-programa 2019/2020

CÓDIGO

DATOS DO CENTRO

IES A Xunqueira II36018379

Grao de mellora da convivencia no centro

8

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

8

Grao de satisfacción (descrición)

Día a día imos consolidando a nosa imaxe corporativa, imos protocolizando os distintos procesos e procedementos e todo elo baseado nun
calendario anual de procedementos que elaboramos en xullo, logo da publicación do calendario escolar do vindeiro curso, para toda a
comunidade eductiva, tendo un calendario anual de reunións para tódolos órganos colexiados, didácticos e unipersonais e unha axenda
semanal para os membros do equipo directivos e PAS. Tamén estamos poñendo a punto os documentos do centro, este ano o PAL e o
PA.

09c. PRETEC EN 3º E 4º DE ESO. (ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO HORARIO LECTIVO).

Grao de satisfacción das familias

8

Grao de satisfacción do profesorado

8

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

8

Grao de satisfacción (descrición)

Non hai nada salientable.

 51Páxina 16 de



NOME DO CENTRO

Memoria Contratos-programa 2019/2020

CÓDIGO

DATOS DO CENTRO

IES A Xunqueira II36018379

Modificacións introducidas respecto ao proxecto inicial
01. REFÓRZA-T (ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO HORARIO LECTIVO).

Cambios na metodoloxía didáctica

O único salientable é que a metodoloxía se adapta a cada alumno xa que é diversa a problemática e a demanda de cada rapaz ou rapaza
é diferente.

Cambios no número de grupos ou de alumnado participante

Antes de iniciar o programa entre a coordinación do programa, os equipos docentes e o Departamento de Orientación se fai unha selección
de candidatos. Unha vez iniciado o programa, se xurxen baixas, se chama ós candidatos que quedaron fóra por falla de prazas.
Durante o desenvolvemento do programa este ano non houbo baixas.

Modificacións no horario

Nada salientable.

Modificacións en canto ao persoal docente

No noso centro tiñamos un equipo de docentes dispostos a asumir a docencia deste programa pero finalmente foi fornecido profesorado
externo.  Botamos en falta que fora compatible ambos sistemas.

Modificacións en canto ao número de medidas concretas levadas a cabo

Nada salientable.

Modificacións no orzamento do transporte

Nada salientable.

Outras modificacións

Este curso truncouse o programa por mor da COVID-19, polo que non de puideron levar a cabo tódalas actuacións previstas ao principio.
De tódolos xeitos o profesorado do programa seguiu en contacto co alumnado e axundándoo nas clases a través de Internet, facendo de
enlace entre os profesores das distintas materias e este grupo de alumnos, para  moitos dos que a falla de hábito de traballo é un
problema.

02a. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA MATEMÁTICA.

Cambios na metodoloxía didáctica

Conseguir unha metodoloxía expositiva e participativa mediante o protagonismo do alumnado espertando o interese para seguir
aprendendo.

Modificacións en canto ao número ou identidade do persoal docente participante

Nada salientable.
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NOME DO CENTRO

Memoria Contratos-programa 2019/2020

CÓDIGO

DATOS DO CENTRO

IES A Xunqueira II36018379

Modificacións en canto ao número de medidas concretas levadas a cabo

Utilización de ferramentas tecnolóxicas e integracíon das TICs como recursos habituais de aprendizaxe, así como aplicaciones de
representación de funcións, elementos xeométricos e de simulación.

Outras modificacións

Este curso truncouse o programa por mor da COVID-19, polo que non de puideron levar a cabo tódalas actuacións previstas ao principio.

02b. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

Cambios na metodoloxía didáctica

Non puido levarse o alumnado a funcións teatrais nin traer xente ao centro para dinamizar e facer accións pero recomendáronse enlaces
para ver propostas escénicas e fíxose unha conversa en rede co autor dunha obra proposta para lectura. Pódese ver en https://youtu.
be/AKUeHt2EGs0.

Modificacións en canto ao número ou identidade do persoal docente participante

Non houbo.

Modificacións en canto ao número de medidas concretas levadas a cabo

Non houbo.

Outras modificacións

Este curso truncouse o programa por mor da COVID-19, polo que non de puideron levar a cabo tódalas actuacións previstas ao principio.

02c. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E
TECNOLOXÍA.

Cambios na metodoloxía didáctica

Fomentamos o traballo collaborativo e en equipo coa relaización das actividades, tanto de investigación, exposición e prácticas de
laboratorio.

Modificacións en canto ao número ou identidade do persoal docente participante

Nada salientable.

Modificacións en canto ao número de medidas concretas levadas a cabo

Integración das TICs na elaboración de gráficas (LibreOffice Calc), pósters (Canva), presentacións, etc
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Outras modificacións

Este curso truncouse o programa por mor da COVID-19, polo que non de puideron levar a cabo tódalas actuacións previstas ao principio.

03. IGUÁLA-T.

Cambios no número de grupos ou de alumnado participante

Non houbo cambios ao respecto.

Modificacións no horario

Non se realizaron modificacións.

Modificacións en canto ao número ou identidade do persoal docente participante

Non se realizaron modificacións.

Modificacións en canto ao número ou tipo de medidas concretas levadas a cabo

Non se realizaron modificacións.

Outras modificacións

Este curso truncouse o programa por mor da COVID-19, polo que non de puideron levar a cabo tódalas actuacións previstas ao principio.

04. CON-VIVE.

Cambios no número de grupos ou de alumnado participante

Non se realizaron modificacións.

Modificacións no horario

Non se realizaron modificacións.

Modificacións en canto ao número ou identidade do persoal docente participante

Non se realizaron modificacións.
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Modificacións en canto ao número ou tipo de medidas concretas levadas a cabo

Non se realizaron modificacións.

Outras modificacións

Este curso truncouse o programa por mor da COVID-19, polo que non de puideron levar a cabo tódalas actuacións previstas ao principio.

05. INCLÚE-T.

Cambios no número de grupos ou de alumnado participante

Leváronse a cabo actividades co grupo de 2º PMAR a través do ámbito lingüistico co respectivo mestre da materia. Tamén en 1º,2º e 3º da
ESO actividades destos grupos coa profesora de atención educativa.

Modificacións no horario

Non se realizaron modificacóns ao longo do primeiro e segundo trimestre, e si no terceiro debido ao parón na actividade lectiva.

Modificacións en canto ao número ou identidade do persoal docente participante

Non se realizaron modificacións.

Modificacións en canto ao número ou tipo de medidas concretas levadas a cabo

Leváronse a cabo a través dos diferentes departamentos.

Outras modificacións

Este curso truncouse o programa por mor da COVID-19, polo que non de puideron levar a cabo tódalas actuacións previstas ao principio.

06. PREVENCIÓN DO ABANDONO TEMPERÁN E DO ABSENTISMO ESCOLAR.

Modificacións no horario

Non houbo modificacións significativas con respecto ao establecido no proxecto.

Modificacións en canto ao número ou identidade do persoal docente participante

Non houbo modificacións significativas con respecto ao establecido no proxecto.
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Modificacións en canto ao número ou tipo de medidas concretas levadas a cabo

Non houbo modificacións significativas.

Outras modificacións

Este curso truncouse o programa por mor da COVID-19, polo que non de puideron levar a cabo tódalas actuacións previstas ao principio.

07. MELLORA DO NIVEL DE COÑECEMENTOS PARA ACADAR A EXCELENCIA.

Cambios na metodoloxía didáctica

Os principios metodolóxicos foron os mesmos ao longo de todo o curso (Aprendizaje baseada en Proxectos -ABP-, Gamificación e
Aprendizaje Cooperativa). Os cambios que se produciron responden aos contidos traballados e sobre todo aos produtos creados, xa que
ao buscar unha aprendizaxe significativa, o profesorado artella actividades que se adapten aos intereses do alumnado.

Cambios no número de grupos ou de alumnos participantes

Os obradoiros realizados pola tarde, seguen a ter unha alta demanda polo que seguimos a adaptar a oferta ao interés mostrado polo
alumnado.

Modificacións no horario

Non houbo cambios.

Modificacións en canto ao número ou identidade do persoal docente participante

Non houbo cambios.

Modificacións en canto ao número ou tipo de medidas concretas levadas a cabo

Nada salientable.

Outras modificacións

Este curso truncouse o programa por mor da COVID-19, polo que non de puideron levar a cabo tódalas actuacións previstas ao principio.

08. MELLORA DA CALIDADE NA XESTIÓN DOS CENTROS

Modificacións no horario

Cada vez precisa de máis horas de traballo, que, ás veces, non temos.
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Modificacións en canto ao número ou identidade do persoal docente participante

Pouco a pouco incorporouse máis profesorado aos procedementos.

Modificacións en canto ao número ou tipo de medidas concretas levadas a cabo

Nada salientable.

Outras modificacións

Este curso truncouse o programa por mor da COVID-19, polo que non de puideron levar a cabo tódalas actuacións previstas ao principio.

09c. PRETEC EN 3º E 4º DE ESO. (ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO HORARIO LECTIVO).

Cambios na metodoloxía didáctica

Nada salientable.

Cambios no número de grupos ou de alumnado participante

Nada salientable.

Modificacións no horario

Nada salientable.

Modificacións en canto ao persoal docente

Nada salientable.

Modificacións en canto ao número de medidas concretas levadas a cabo

Nada salientable.

Modificacións no orzamento do transporte

Nada salientable.

Outras modificacións

Este curso truncouse o programa por mor da COVID-19, polo que non de puideron levar a cabo tódalas actuacións previstas ao principio.
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Logros acadados
01. REFÓRZA-T (ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO HORARIO LECTIVO).

Asistencia do alumnado ás clases de REFÓRZA-T, incluso en datas de exames

5

Atención individualizada do alumnado por parte do/a docente no programa REFÓRZA-T

5

Incremento da porcentaxe de asistencia ao programa respecto dos cursos anteriores, se é o caso

5

Nivel de adquisición no alumnado participante da competencia matemática e da competencia en comunicación
lingüística
3

Mellora no alumnado participante dos hábitos e técnicas de estudo

4

Outras melloras relacionadas co alumnado

Nada salientable.

02a. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA MATEMÁTICA.

Incremento da participación e interese do alumnado nas distintas actividades do contrato-programa

5

Mellora nas cualificacións do alumnado participante

4

Mellora da adquisición da competencia matemática no alumnado participante

4
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Mellora das habilidades persoais e sociais no alumnado participante

5

Outras melloras relacionadas co alumnado

Nada salientable.

02b. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

Incremento da participación e interese do alumnado nas distintas actividades do contrato-programa

5

Mellora nas cualificacións do alumnado participante

4

Mellora da adquisición da competencia en comunicación lingüística no alumnado participante

5

Mellora das habilidades persoais e sociais no alumnado participante

5

Outras melloras relacionadas co alumnado

Nada salientable.

02c. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E
TECNOLOXÍA.

Incremento da participación e interese do alumnado nas distintas actividades do contrato-programa

5

Mellora nas cualificacións do alumnado participante

5
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Mellora da adquisición das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  no alumnado participante

5

Mellora das habilidades persoais e sociais no alumnado participante

4

Outras melloras relacionadas co alumnado

Nada salientable.

03. IGUÁLA-T.

Incremento da participación do alumnado en proxectos de tipo interdisciplinar

4

Incremento da participación e interese do alumnado nas distintas actividades do contrato-programa

4

Mellora das habilidades persoais e sociais no alumnado participante

4

Incremento do número de actividades específicas desenvolvidas no centro relacionadas coa igualdade entre mulleres e
homes
4

Incremento do número de áreas/ámbitos/materias nas que se traballa a igualdade de xénero entre mulleres e homes

4

Outras melloras relacionadas co alumnado

Nada salientable.

04. CON-VIVE.
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Diminución no número de partes de conduta no centro

4

Incremento da participación do alumnado en proxectos de tipo interdisciplinar

4

Incremento da participación e interese do alumnado nas distintas actividades do contrato-programa

4

Incremento no número de alumnado mediador/titor

4

Mellora das habilidades persoais e sociais no alumnado participante

4

Outras melloras relacionadas co alumnado

Nada salientable.

05. INCLÚE-T.

Creación dunha escola de nais e pais

Non

Incremento da participación do alumnado en proxectos de tipo interdisciplinar

5

Incremento da participación e interese do alumnado nas distintas actividades do contrato-programa

5

Desenvolvemento de  estratexias referidas á inclusión

5
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Mellora das habilidades persoais e sociais no alumnado participante

5

Outras melloras relacionadas co alumnado

Participación a nivel de todo o centro.

06. PREVENCIÓN DO ABANDONO TEMPERÁN E DO ABSENTISMO ESCOLAR.

Diminución do índice de absentismo escolar no centro

4

Diminución do índice de abandono temperán

4

Mellora das habilidades persoais e sociais no alumnado participante

4

Outras melloras relacionadas co alumnado

Participación en actividades de couching educativo por parte do alumnado.

07. MELLORA DO NIVEL DE COÑECEMENTOS PARA ACADAR A EXCELENCIA.

Incremento da participación do alumnado en concursos, premios e outras iniciativas

5

Incremento da participación do alumnado na actuación respecto a cursos anteriores, de ser o caso

4

Mellora das cualificacións do alumnado participante

4
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Outras melloras relacionadas co alumnado

Mellora na convivencia do centro (ligada non só a este programa, senón como fruto do TEI no que participan profesores implicados en
ámbolos dous programas). Asimesmo, o desenvolvemento das competencias é moi satisfactorio, ao enfrentarse o alumnado a contextos
educativos novedosos e estimulantes.

08. MELLORA DA CALIDADE NA XESTIÓN DOS CENTROS

Simplificación dos documentos administrativos do centro

En xeral protocolizar os procesos e procedementos axuda ao profesorado e PAS, tendo unha visión máis ampla e organizada do traballo a
facer.

Actualización dos documentos oficiais do centro

No curso 2016/17 actualizamos A PXA e a memoria anual, no curso 2017/18 actualizamos o o PLC e o PED, no curso 2018/29
actualizamos o PAL e o PA, no presente curso escolar actualizamos o PI e as NOF (a medias por mor do COVID) e para os vindeiros
cursos deixamos o NOF, PE, plan de convivencia, plan Lector...

Estandarización dos documentos oficiais do centro (programacións didácticas, plan de atención ao alumnado con
materias pendentes, comunicación coas familias...)
Xa temos unha plantilla para as programacións didácticas, as memorias e as actas de departamentos.
Para o alumnado con materias pendentes, danse unhas instrucións iniciais ás xefaturas de departamento e despois teñen liberdade de
actuación atendendo as características propias de cada departamento.

Outras melloras

Nada salientable.

09c. PRETEC EN 3º E 4º DE ESO. (ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO HORARIO LECTIVO).

Asistencia do alumnado ás clases de REFORZO, incluso en datas de exames

4

Atención individualizada do alumnado por parte do/a docente no programa de REFORZO

4

Incremento da porcentaxe de asistencia ao programa respecto dos cursos anteriores, se é o caso

4

Mellora do rendemento do alumnado participante na competencia reforzada

4
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Outras melloras relacionadas co alumnado

Pensamos que os resultados académicos non reflicten o desenvolvimento competencial acabado polo alumnado a través dos proxectos
levados a cabo.
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Propostas de mellora orientadas ao centro
01. REFÓRZA-T (ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO HORARIO LECTIVO).

Axustar mellor o orzamento mensual para transporte escolar.

Non

Conseguir que máis familias se comprometan para levar e/ou recoller os seus fillos polas tardes.

Si

Incidir especialmente sobre as estratexias de cálculo mental e razoamento lóxico.

Non

Incidir especialmente sobre as técnicas de traballo e os hábitos de estudo.

Si

Realizar na avaliación ordinaria ou extraordinaria a preselección do alumnado participante

Si

Mellorar a coordinación cos titores/as e docentes do grupo.

Non

Mellorar os criterios de selección do alumnado.

Non

Outras propostas de mellora.

Nada salientable.

02a. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA MATEMÁTICA.

Incidir especialmente sobre as estratexias de cálculo mental e razoamento lóxico.

Si
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Lograr unha mellora no alumnado participante na adquisición da competencia matemática

Si

Outras propostas de mellora.

Reforzo do coñecemento teórico coa observación.

02b. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

Incrementar o número de libros prestados na biblioteca do centro.

Non

Lograr unha mellora no alumnado participante na adquisición da competencia en comunicación lingüística

Si

Outras propostas de mellora.

Non houbo máis préstamos de libros na biblioteca pola situación provocada polo COVID-19.

02c. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E
TECNOLOXÍA.

Lograr unha mellora no alumnado participante na adquisición  das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

Si

Outras propostas de mellora.

Nada salientable.

03. IGUÁLA-T.

Incrementar a colaboración con diferentes organismos e institucións do contorno (servizos sociais, concello, Cruz
Vermella...) para desenvolver algunhas das actividades.
Si

Desenvolvemento de valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres

Si
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Incremento do número de actividades dirixidas á promoción da igualdade entre mulleres e homes no centro

Si

Outras propostas de mellora.

Nada salientable.

04. CON-VIVE.

Implantar no centro un Plan de Mediación para a mellora da convivencia e a resolución pacífica de conflitos.

Si

Implicar a un maior número de alumnos e/ou docentes como titores entre iguais ou mediadores.

Si

Incrementar a colaboración con diferentes organismos e institucións do contorno (servizos sociais, concello, Cruz
Vermella...) para desenvolver algunhas das actividades.
Si

Reducir o número de amoestacións/apercibimentos e/ou de expedientes disciplinarios no centro.

Si

Outras propostas de mellora.

Nada salientable.

05. INCLÚE-T.

Implantar no centro unha Escola de nais e pais

Non

Promoción de medidas que xeren e visualicen a inclusión

Si
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Incrementar a colaboración con diferentes organismos e institucións do contorno (servizos sociais, concello, Cruz
Vermella...) para desenvolver algunhas das actividades.
Si

Outras propostas de mellora.

Nada salientable.

06. PREVENCIÓN DO ABANDONO TEMPERÁN E DO ABSENTISMO ESCOLAR.

Incrementar a colaboración con diferentes organismos e institucións do contorno (servizos sociais, concello, Cruz
Vermella...) para desenvolver algunhas das actividades.
Si

Lograr unha redución significativa no número de alumnos/as absentistas

Si

Lograr unha redución significativa no número de alumnos/as que deciden abandonar os estudos de forma temperá.

Si

Outras propostas de mellora.

Potenciar a motivación e implicación hacia o estudo.

07. MELLORA DO NIVEL DE COÑECEMENTOS PARA ACADAR A EXCELENCIA.

Incrementar a colaboración con diferentes organismos e institucións do contorno (servizos sociais, concello, Cruz
Vermella...) para desenvolver algunhas das actividades.
Si

Lograr a participación de máis alumnos/as doutros centros do entorno nesta actuación.

Si

Orientar algunha das actividades á preparación das probas dos Premios Extraordinarios (ESO, BACH, FP, ensinanzas
artísticas...), certames literarios, olimpíadas...
Si
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Outras propostas de mellora

Nada salientable.

08. MELLORA DA CALIDADE NA XESTIÓN DOS CENTROS

Aumentar o grao de estandarización dos procedementos existentes no centro.

Si

Lograr unha certificación de calidade para o centro.

Si

Outras propostas de mellora.

Coma sempre, máis recursos neste apartado xa que a cantidade asignada é insuficiente.

09c. PRETEC EN 3º E 4º DE ESO. (ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO HORARIO LECTIVO).

Realizar na avaliación ordinaria ou extraordinaria a preselección do alumnado participante

Si

Axustar mellor o orzamento mensual para transporte escolar

Non

Mellorar a coordinación coas familias

Si

Mellorar a coordinación cos titores/as e docentes do grupo

Si

Mellorar os criterios de selección do alumnado

Si
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Outras propostas de mellora

Nada salientable.
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Propostas de mellora orientadas á administración educativa
Común para tódalas modalidades

Melloras relativas á xestión a través da aplicación

Cando temos que asignar o profesorado aos dintintos apartados ou liñas de actuación da convocatoria, temos que meter un a un os DNIS
para lles asignar. Sería máis doado poder elixir dunha listaxe conforme ao profesorado asignado ao centro. No seu caso, manter a busca
por DNI para cando se incorpora profesorado doutros centros.

Melloras relativas ao asesoramento dende a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Sería bo ter unha breve "guía-rápida" das bases dos contratos para o profesorado que participa por vez primeira.

Melloras relativas aos recursos humanos e/ou materiais dos programas

Agradeceríamos ter máis profesorado para a mellor aplicación destes programas, nas coordinacións TIC e biblioteca, e, en xeral, nas
medidas de atención á diversidade. Non estaría de máis que o profesorado participante contase cunha redución horaria para poder
empregar ese tempo nos propios proxectos.

Melloras relativas ao funcionamento dos programas desenvolvidos

Coma tódolos anos, recomendamos que o PROGRAMA poida comenzar xa no 1º trimestre coa implicación de toda a comunidade
educativa, e a poder ser se leve a cabo dende o 1º trimestre. De forma transversal nas distintas materias a proposta de actividades que
terían como obxectivo unha maior intregración de todo o alumnado, e en especial do alumnado estranxeiro e con dificultades.

Melloras relativas á formación do profesorado

Unha formación contínua en materia de inclusión.

Outras

Nada salientable.
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Memoria económica
01. REFÓRZA-T (ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO HORARIO LECTIVO).

Memoria económica: Detalle os gastos realizados para o desenvolvemento desta modalidade. As facturas quedarán
arquivadas no centro.
Orzamento inicial:
26.400€ de transporte gastados íntegramente no programa.
      400€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos (fixemos unhas axendas para o alumnado encadernadas) e indirectos
(luz, auga, calefacción, fotocopias, material funxible...) no programa.
Segundo foi informado na Xunta autonómica de direccións, os gastos de funcionamento dos contratos-programa diminúense ao 50% e os
do transporte até o 13 de marzo por mor da COVID-19.

02a. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA MATEMÁTICA.

Memoria económica: Detalle os gastos realizados para o desenvolvemento desta modalidade. As facturas quedarán
arquivadas no centro.
Orzamento inicial:
450€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos (asistencia a actividade programada) e indirectos (luz, auga, calefacción,
fotocopias, material funxible...) no programa.
Segundo foi informado na Xunta autonómica de direccións, os gastos de funcionamento dos contratos-programa diminúense ao 50% e os
do transporte até o 13 de marzo por mor da COVID-19.

02b. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

Memoria económica: Detalle os gastos realizados para o desenvolvemento desta modalidade. As facturas quedarán
arquivadas no centro.
Orzamento inicial:
325€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos e indirectos no programa (luz, auga, calefacción, fotocopias, material
funxible...).
Segundo foi informado na Xunta autonómica de direccións, os gastos de funcionamento dos contratos-programa diminúense ao 50% e os
do transporte até o 13 de marzo por mor da COVID-19.

02c. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E
TECNOLOXÍA.
Memoria económica: Detalle os gastos realizados para o desenvolvemento desta modalidade. As facturas quedarán
arquivadas no centro.
Orzamento inicial:
325€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos e indirectos no programa (luz, auga, calefacción, fotocopias, material
funxible...).
Segundo foi informado na Xunta autonómica de direccións, os gastos de funcionamento dos contratos-programa diminúense ao 50% e os
do transporte até o 13 de marzo por mor da COVID-19.

03. IGUÁLA-T.
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Memoria económica: Detalle os gastos realizados para o desenvolvemento desta modalidade. As facturas quedarán
arquivadas no centro.
Orzamento inicial:
1.000€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos (obradoiros, entre outros) e indirectos (luz, auga, calefacción, fotocopias,
material funxible...) no programa.
Segundo foi informado na Xunta autonómica de direccións, os gastos de funcionamento dos contratos-programa diminúense ao 50% e os
do transporte até o 13 de marzo por mor da COVID-19.

04. CON-VIVE.

Memoria económica: Detalle os gastos realizados para o desenvolvemento desta modalidade. As facturas quedarán
arquivadas no centro.
Orzamento inicial:
1.000€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos (obradoiros, entre outros) e indirectos (luz, auga, calefacción, fotocopias,
material funxible...) no programa.
Segundo foi informado na Xunta autonómica de direccións, os gastos de funcionamento dos contratos-programa diminúense ao 50% e os
do transporte até o 13 de marzo por mor da COVID-19.

05. INCLÚE-T.

Memoria económica: Detalle os gastos realizados para o desenvolvemento desta modalidade. As facturas quedarán
arquivadas no centro.
Orzamento inicial:
1.000€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos (obradoiros, entre outros) e indirectos (luz, auga, calefacción, fotocopias,
material funxible...) no programa.
Segundo foi informado na Xunta autonómica de direccións, os gastos de funcionamento dos contratos-programa diminúense ao 50% e os
do transporte até o 13 de marzo por mor da COVID-19.

06. PREVENCIÓN DO ABANDONO TEMPERÁN E DO ABSENTISMO ESCOLAR.

Memoria económica: Detalle os gastos realizados para o desenvolvemento desta modalidade. As facturas quedarán
arquivadas no centro.
Orzamento inicial:
1.000€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos (obradoiros, entre outros) e indirectos (luz, auga, calefacción, fotocopias,
material funxible...) no programa.
Segundo foi informado na Xunta autonómica de direccións, os gastos de funcionamento dos contratos-programa diminúense ao 50% e os
do transporte até o 13 de marzo por mor da COVID-19.

07. MELLORA DO NIVEL DE COÑECEMENTOS PARA ACADAR A EXCELENCIA.

Memoria económica: Detalle os gastos realizados para o desenvolvemento desta modalidade. As facturas quedarán
arquivadas no centro.
Orzamento inicial:
3.500€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos (asistencia a feiras de proxectos Piteas-SEMGal e outros, e apoios á
Semana da Música, entre outros) e indirectos (luz, auga, calefacción, fotocopias, material funxible...) no programa.
Segundo foi informado na Xunta autonómica de direccións, os gastos de funcionamento dos contratos-programa diminúense ao 50% e os
do transporte até o 13 de marzo por mor da COVID-19.

08. MELLORA DA CALIDADE NA XESTIÓN DOS CENTROS
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Memoria económica: Detalle os gastos realizados para o desenvolvemento desta modalidade. As facturas quedarán
arquivadas no centro.
Orzamento inicial:
1.000€ en renovación de vinilos nas portas do centro, instalación de cartel de gran formato reforzando a identidade corporativa e
renovación de cartelería do centro.
Segundo foi informado na Xunta autonómica de direccións, os gastos de funcionamento dos contratos-programa diminúense ao 50% e os
do transporte até o 13 de marzo por mor da COVID-19.

09c. PRETEC EN 3º E 4º DE ESO. (ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO HORARIO LECTIVO).

Memoria económica: Detalle os gastos realizados para o desenvolvemento desta modalidade. As facturas quedarán
arquivadas no centro.
Orzamento inicial:
3.300€ de transporte gastados íntegramente no programa.
    400€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos (materiais para os proxectos e as actividades) e indirectos (luz, auga,
calefacción, fotocopias, material funxible...) no programa.
Segundo foi informado na Xunta autonómica de direccións, os gastos de funcionamento dos contratos-programa diminúense ao 50% e os
do transporte até o 13 de marzo por mor da COVID-19.

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

01. REFÓRZA-T (ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO HORARIO LECTIVO).

Nome e apelidos DNI Actividades Profesorado

35310461XRicoy Bugarín, José Antonio Coordinar con Orientación e equipos docentes a
elección de candidatos para participar no
programa.
Coordinar coas familias a participación do
alumnado no programa.
Controlar xunto  coa docencia do programa a
asistencia ás clases.
Coordinar coa docencia do programa o
desenvolvemento do programa.
Asistir a certas sesións para controlar a
implicación do alumnado nas tarefas propostas
pola docencia.

76904123NVicente Álvarez, María Sofía Desenvolver as actividades docentes do
programa.
Pasar informes regularmente á coordinación sobre
asistencia e aproveitamento do programa.
Coordinar coas familias o aproveitamento do
programa por parte do alumnado participante.
Coordinar co equipo docente as tarefas,
actividades e contidos a traballar durante as
sesións.
Asisitir as sesións de avaliación do alumnado
participante no programa.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

02a. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA MATEMÁTICA.

Nome e apelidos DNI Actividades Profesorado

44758486APérez Mestre, Juan Carlos Como director, encargouse da organización,
promoción e proxección (impacto), dentro e
fóra do centro, dos distintos proxectos.

35454961RPadín Vidal, Esther Como secretaria, encargouse da xestión
económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.
A maiores, é o soporte vital de Raquel Gey na
participación das Ferias. Open Science
(Cambre), OSHWDem (A Coruña) Galiciencia
(Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria
Piteas-SEMGal (Santiago).

76970362BGey Piñeiro, Raquel Como vicedirectora fai de soporte para tódalas
actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística,
catering...)
Coordinou, participou e era o motor dos proxectos
no centro, sobre todo na
participación das Ferias. Galiciencia (Ourense),
Ponteciencia (Pontevedra) e Feria Piteas-
SEMGal (Santiago).

45074187YBonanad Calviño, Francisco Javier Foi o coordinador de esta liña.

02b. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA.
Nome e apelidos DNI Actividades Profesorado

44758486APérez Mestre, Juan Carlos Como director, encargouse da organización,
promoción e proxección (impacto), dentro e
fóra do centro, dos distintos proxectos.

35454961RPadín Vidal, Esther Como secretaria, encargouse da xestión
económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.
A maiores, é o soporte vital de Raquel Gey na
participación das Ferias. Open Science
(Cambre), OSHWDem (A Coruña) Galiciencia
(Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria
Piteas-SEMGal (Santiago).

76970362BGey Piñeiro, Raquel Como vicedirectora fai de soporte para tódalas
actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística,
catering...)
Coordinou, participou e era o motor dos proxectos
no centro, sobre todo na
participación das Ferias. Galiciencia (Ourense),
Ponteciencia (Pontevedra) e Feria Piteas-
SEMGal (Santiago).

44492112SSuárez Quintas, Soraya Participou activamente  nesta liña.
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36063348SPuime Montero, Patricia María Participou activamente  nesta liña.

32647682XLaxe Díaz, Sabela Participou activamente  nesta liña.

76968813AGodón Davila, Xosé Francisco Participou activamente  nesta liña.

76727678TRodríguez Travieso, María Laura Participou activamente  nesta liña.

33285200ZRial Negreira, Matilde Participou activamente  nesta liña.

02c. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E
TECNOLOXÍA.
Nome e apelidos DNI Actividades Profesorado

44758486APérez Mestre, Juan Carlos Como director, encargouse da organización,
promoción e proxección (impacto), dentro e
fóra do centro, dos distintos proxectos.

35454961RPadín Vidal, Esther Como secretaria, encargouse da xestión
económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.
A maiores, é o soporte vital de Raquel Gey na
participación das Ferias. Open Science
(Cambre), OSHWDem (A Coruña) Galiciencia
(Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria
Piteas-SEMGal (Santiago).

76970362BGey Piñeiro, Raquel Como vicedirectora fai de soporte para tódalas
actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística,
catering...)
Coordinou, participou e era o motor dos proxectos
no centro, sobre todo na
participación das Ferias. Galiciencia (Ourense),
Ponteciencia (Pontevedra) e Feria Piteas-
SEMGal (Santiago).

35304153GCasal Dorado, José María Foi o coordinador de esta liña.

03. IGUÁLA-T.

Nome e apelidos DNI Actividades Profesorado

44758486APérez Mestre, Juan Carlos Como director, encargouse da organización,
promoción e proxección (impacto), dentro e
fóra do centro, dos distintos proxectos.

35454961RPadín Vidal, Esther Como secretaria, encargouse da xestión
económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.
A maiores, é o soporte vital de Raquel Gey na
participación das Ferias. Open Science
(Cambre), OSHWDem (A Coruña) Galiciencia
(Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria
Piteas-SEMGal (Santiago).
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76970362BGey Piñeiro, Raquel Como vicedirectora fai de soporte para tódalas
actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística,
catering...)
Coordinou, participou e era o motor dos proxectos
no centro, sobre todo na
participación das Ferias. Galiciencia (Ourense),
Ponteciencia (Pontevedra) e Feria Piteas-
SEMGal (Santiago).

35288742AAbilleira Fernández, María del Mar Participou activamente  nesta liña.

35324871ECancela Silva, María Celeste Participou activamente  nesta liña.

76862655JPotel Torres, Jorge Participou activamente  nesta liña.

78780198TDomínguez Martínez, María Mercedes Participou activamente  nesta liña.

35308158FMalvar Méndez, María Laura Participou activamente  nesta liña.

35310461XRicoy Bugarín, José Antonio Participou activamente  nesta liña.

72879406LEsteban Muñecas, Margarita Participou activamente  nesta liña.

35304153GCasal Dorado, José María Participou activamente  nesta liña.

79335208CCambón Cancela, Lorena Participou activamente  nesta liña.

32653960DFernández Seoane, Jorge Participou activamente  nesta liña.

76712873FRúa Opazo, María de los Ángeles Participou activamente  nesta liña.

35287212ZOgando Fernández, Delfín Benito Participou activamente  nesta liña.

33223940ALópez Míguez, Olga Coma xefa de estudos, ocupouse de garantír que
todo se desenvolvera con normalidade,
sobre todo durante as ausencias de alumnado e
profesorado durante a celebración das
distintas actividades complementarias e
extraescolares dos proxectos de innovación do
centro.

04. CON-VIVE.

Nome e apelidos DNI Actividades Profesorado

35310461XRicoy Bugarín, José Antonio Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada coa coordinadora do programa as
accións implementadas para axustar as propostas
de promoción da convivencia.

44758486APérez Mestre, Juan Carlos Como director, encargouse da organización,
promoción e proxección (impacto), dentro e
fóra do centro, dos distintos proxectos.

35304153GCasal Dorado, José María Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada coa coordinadora do programa as
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35304153GCasal Dorado, José María accións implementadas para axustar as propostas
de promoción da convivencia.

33337121RAbarca Rodríguez, Diego Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada coa coordinadora do programa as
accións implementadas para axustar as propostas
de promoción da convivencia.

77418521SGonzález Picáns, Alba Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada coa coordinadora do programa as
accións implementadas para axustar as propostas
de promoción da convivencia.

76968813AGodón Davila, Xosé Francisco Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada coa coordinadora do programa as
accións implementadas para axustar as propostas
de promoción da convivencia.

35454961RPadín Vidal, Esther Como secretaria, encargouse da xestión
económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.
A maiores, é o soporte vital de Raquel Gey na
participación das Ferias. Open Science
(Cambre), OSHWDem (A Coruña) Galiciencia
(Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria
Piteas-SEMGal (Santiago).

76970362BGey Piñeiro, Raquel Como vicedirectora fai de soporte para tódalas
actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística,
catering...)
Coordinou, participou e era o motor dos proxectos
no centro, sobre todo na
participación das Ferias. Galiciencia (Ourense),
Ponteciencia (Pontevedra) e Feria Piteas-
SEMGal (Santiago).

44492112SSuárez Quintas, Soraya Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada coa coordinadora do programa as
accións implementadas para axustar as propostas
de promoción da convivencia.

35308158FMalvar Méndez, María Laura Coordinación do programa  e do profesorado
implicado. Deseño, seguimento e avaliación do
programa.

36055153PRodríguez Álvarez, José Luis Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada coa coordinadora do programa as
accións implementadas para axustar as propostas
de promoción da convivencia.

35289860VSarandeses López, María Blanca Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
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35289860VSarandeses López, María Blanca coordinada coa coordinadora do programa as
accións implementadas para axustar as propostas
de promoción da convivencia.

35318069MTorres Baena, María Isabel Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada coa coordinadora do programa as
accións implementadas para axustar as propostas
de promoción da convivencia.

33326439ZÁlvarez Paredes, Mª del Mar Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada coa coordinadora do programa as
accións implementadas para axustar as propostas
de promoción da convivencia.

32776150TCaamaño Sendón, Ana Isabel Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada coa coordinadora do programa as
accións implementadas para axustar as propostas
de promoción da convivencia.

54125870QCadaveira López, Paula Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada coa coordinadora do programa as
accións implementadas para axustar as propostas
de promoción da convivencia.

79335208CCambón Cancela, Lorena Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada coa coordinadora do programa as
accións implementadas para axustar as propostas
de promoción da convivencia.

16248384BCarbajo Esteban, José Ignacio Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada coa coordinadora do programa as
accións implementadas para axustar as propostas
de promoción da convivencia.

76873063WGarcía Otero, Rosa Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada coa coordinadora do programa as
accións implementadas para axustar as propostas
de promoción da convivencia.

35304623ZGómez Calviño, Esmeralda Jerusa Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada coa coordinadora do programa as
accións implementadas para axustar as propostas
de promoción da convivencia.

32807917GLópez Muñoz, Pablo Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada coa coordinadora do programa as
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32807917GLópez Muñoz, Pablo accións implementadas para axustar as propostas
de promoción da convivencia.

35310975HMezquita Fernández, María Inmaculada Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada coa coordinadora do programa as
accións implementadas para axustar as propostas
de promoción da convivencia.

05. INCLÚE-T.

Nome e apelidos DNI Actividades Profesorado

35454961RPadín Vidal, Esther Como secretaria, encargouse da xestión
económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.
A maiores, é o soporte vital de Raquel Gey na
participación das Ferias. Open Science
(Cambre), OSHWDem (A Coruña) Galiciencia
(Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria
Piteas-SEMGal (Santiago).

76970362BGey Piñeiro, Raquel Como vicedirectora fai de soporte para tódalas
actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística,
catering...)
Coordinou, participou e era o motor dos proxectos
no centro, sobre todo na
participación das Ferias. Galiciencia (Ourense),
Ponteciencia (Pontevedra) e Feria Piteas-
SEMGal (Santiago).

44758486APérez Mestre, Juan Carlos Como director, encargouse da organización,
promoción e proxección (impacto), dentro e
fóra do centro, dos distintos proxectos.

78780198TDomínguez Martínez, María Mercedes No primeiro e segundo trimestre, realizáronse
actividades inclusivas, en coordinación coa profe
da materia de valores éticos (Celeste), o profe de
2º de PMAR (Tito), a profe de língua castelá
(Isabel). Ademáis as propostas de actividades
estiveron coordinadas coa axuda do departamento
de orientación e a bilbioteca.

35308158FMalvar Méndez, María Laura Leváronse a cabo charlas, seminarios de
orientación académica e inclusiva, a través das
titorías.

35282682SOtero Urtaza, Fernando Non se puideron realizar as actividades inclusivas
por mor de Covid-19, xa que estaban propostas
para a semana da música (que sería levada a
cabo en datas nas que as clases estaban
suspendidas), coa participación de alumnado con
dificultades.

35287960ASolla Casqueiro, José María Formación dun equipo femenino de fútbol e a
organización para facer os entrenamentos por
parte dos profes deste departamento (Iñaki).

76862655JPotel Torres, Jorge Visibilización e inclusión de actividades feitas por
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76862655JPotel Torres, Jorge mulleres sabias e científicas ao longo da historia.

16248384BCarbajo Esteban, José Ignacio Entrenador do equipo feminino durante o segundo
trimestre.

44492112SSuárez Quintas, Soraya Participación en actividades de reflexión sobre
certos textos adaptados ao alumnado de 1º.

35304153GCasal Dorado, José María Actividades integradas a través das titorías para a
inclusión.

72879406LEsteban Muñecas, Margarita Asesoramento para o deseño de camisetas sobre
a inclusión, e ademáis do deseño dos logos das
equipacións do equipo feminino de fútbol.

35318069MTorres Baena, María Isabel Traballo en equipo cooperativo durante a clase de
língua castelá sobre actividades interculturais.

35287212ZOgando Fernández, Delfín Benito Entrevista na bilioteca ao escritor Ricardo Gómez,
por parte de alumnado de PMAR. Preparación dun
dossier de traballo.

02514494LVicario Quintana, Josefa Exposición e selección de libros en materia de
igualdade e inclusión na biblioteca.

35324871ECancela Silva, María Celeste Participacición moi activa en actividades inclusivas
(traballo de aula en 1º, 2º,3º de ESO), actividades
como:
proxección de películas sobre discapacidades,
proposta cambio de nombres de aulas con nomes
femininos de mulleres galegas con relevancia
intelectual e científica, propostas para cambios de
cartéis nos baños de xeito que sexan máis
inclusivos, curtametraxes sobre SIDA na India.
Gustaríame destacar a actividade con alumnado
de 3º da ESO no deseño de marcapasos contra a
violencia de xénero e exposición na bilbioteca.

79335208CCambón Cancela, Lorena Actividades integradas a través das titorías para a
inclusión.

06. PREVENCIÓN DO ABANDONO TEMPERÁN E DO ABSENTISMO ESCOLAR.

Nome e apelidos DNI Actividades Profesorado

44758486APérez Mestre, Juan Carlos Como director, encargouse da organización,
promoción e proxección (impacto), dentro e
fóra do centro, dos distintos proxectos.

35454961RPadín Vidal, Esther Como secretaria, encargouse da xestión
económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.
A maiores, é o soporte vital de Raquel Gey na
participación das Ferias. Open Science
(Cambre), OSHWDem (A Coruña) Galiciencia
(Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria
Piteas-SEMGal (Santiago).

76970362BGey Piñeiro, Raquel Como vicedirectora fai de soporte para tódalas
actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística,
catering...)
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76970362BGey Piñeiro, Raquel Coordinou, participou e era o motor dos proxectos
no centro, sobre todo na
participación das Ferias. Galiciencia (Ourense),
Ponteciencia (Pontevedra) e Feria Piteas-
SEMGal (Santiago).

35304153GCasal Dorado, José María Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Seguimento de casos
susceptibles de abandono.  Avaliación das
medidas desenvolvidas xunto coa coordinadora do
programa.

35308158FMalvar Méndez, María Laura Coordinación do programa  e do profesorado
implicado. Diseño, seguimento e avaliación do
programa.

33337121RAbarca Rodríguez, Diego Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Seguimento de casos
susceptibles de abandono.  Avaliación das
medidas desenvolvidas xunto coa coordinadora do
programa.

77418521SGonzález Picáns, Alba Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Seguimento de casos
susceptibles de abandono.  Avaliación das
medidas desenvolvidas xunto coa coordinadora do
programa.

44492112SSuárez Quintas, Soraya Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Seguimento de casos
susceptibles de abandono.  Avaliación das
medidas desenvolvidas xunto coa coordinadora do
programa.

76968813AGodón Davila, Xosé Francisco Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Seguimento de casos
susceptibles de abandono.  Avaliación das
medidas desenvolvidas xunto coa coordinadora do
programa.

36055153PRodríguez Álvarez, José Luis Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Seguimento de casos
susceptibles de abandono.  Avaliación das
medidas desenvolvidas xunto coa coordinadora do
programa.

35289860VSarandeses López, María Blanca Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Seguimento de casos
susceptibles de abandono.  Avaliación das
medidas desenvolvidas xunto coa coordinadora do
programa.

35318069MTorres Baena, María Isabel Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Seguimento de casos
susceptibles de abandono.  Avaliación das
medidas desenvolvidas xunto coa coordinadora do
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35318069MTorres Baena, María Isabel programa.

33326439ZÁlvarez Paredes, Mª del Mar Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Seguimento de casos
susceptibles de abandono.  Avaliación das
medidas desenvolvidas xunto coa coordinadora do
programa.

54125870QCadaveira López, Paula Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Seguimento de casos
susceptibles de abandono.  Avaliación das
medidas desenvolvidas xunto coa coordinadora do
programa.

35304623ZGómez Calviño, Esmeralda Jerusa Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Seguimento de casos
susceptibles de abandono.  Avaliación das
medidas desenvolvidas xunto coa coordinadora do
programa.

32807917GLópez Muñoz, Pablo Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Seguimento de casos
susceptibles de abandono.  Avaliación das
medidas desenvolvidas xunto coa coordinadora do
programa.

32776150TCaamaño Sendón, Ana Isabel Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Seguimento de casos
susceptibles de abandono.  Avaliación das
medidas desenvolvidas xunto coa coordinadora do
programa.

79335208CCambón Cancela, Lorena Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Seguimento de casos
susceptibles de abandono.  Avaliación das
medidas desenvolvidas xunto coa coordinadora do
programa.

16248384BCarbajo Esteban, José Ignacio Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Seguimento de casos
susceptibles de abandono.  Avaliación das
medidas desenvolvidas xunto coa coordinadora do
programa.

76873063WGarcía Otero, Rosa Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Seguimento de casos
susceptibles de abandono.  Avaliación das
medidas desenvolvidas xunto coa coordinadora do
programa.

35310975HMezquita Fernández, María Inmaculada Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Seguimento de casos
susceptibles de abandono.  Avaliación das
medidas desenvolvidas xunto coa coordinadora do
programa.
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35310461XRicoy Bugarín, José Antonio Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Seguimento de casos
susceptibles de abandono.  Avaliación das
medidas desenvolvidas xunto coa coordinadora do
programa.

07. MELLORA DO NIVEL DE COÑECEMENTOS PARA ACADAR A EXCELENCIA.

Nome e apelidos DNI Actividades Profesorado

35454961RPadín Vidal, Esther Como secretaria, encargouse da xestión
económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.
A maiores, é o soporte vital de Raquel Gey na
participación das Ferias. Open Science
(Cambre), OSHWDem (A Coruña) Galiciencia
(Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria
Piteas-SEMGal (Santiago).

76970362BGey Piñeiro, Raquel Como vicedirectora fai de soporte para tódalas
actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística,
catering...)
Coordinou, participou e era o motor dos proxectos
no centro, sobre todo na
participación das Ferias. Galiciencia (Ourense),
Ponteciencia (Pontevedra) e Feria Piteas-
SEMGal (Santiago).

72879406LEsteban Muñecas, Margarita Coma tódolos ano aportou os deseños das
camistas e cartelería da Semana da Música.

33223940ALópez Míguez, Olga Coma xefa de estudos, ocupouse de garantír que
todo se desenvolvera con normalidade,
sobre todo durante as ausencias de alumnado e
profesorado durante a celebración das
distintas actividades complementarias e
extraescolares dos proxectos de innovación do
centro.

35282682SOtero Urtaza, Fernando Participou activamente  nas distintas acción desta
liña, tanto na Semana da Música como no
SEMGal.

44492112SSuárez Quintas, Soraya Participou activamente  no SEMGal, designándola
como coordinadore do SEMGal para o vindeiro
curso escolar.

35308158FMalvar Méndez, María Laura Participou activamente  no SEMGal.

35287212ZOgando Fernández, Delfín Benito Participou activamente  no SEMGal.

77418521SGonzález Picáns, Alba Participou activamente  no SEMGal.

44758486APérez Mestre, Juan Carlos Como director, encargouse da organización,
promoción e proxección (impacto), dentro e
fóra do centro, dos distintos proxectos.

76904123NVicente Álvarez, María Sofía Participou activamente  no SEMGal.
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76827376QBoullosa Salgado, María Noelia Participou activamente  no SEMGal.

35304153GCasal Dorado, José María Participou activamente  no SEMGal.

32656314VDoce Caaveiro, Josefa Delfina Participou activamente  no SEMGal.

35318069MTorres Baena, María Isabel Participou activamente  no SEMGal.

76995296JVaz Veiga, Mónica Participou activamente  no SEMGal.

02514494LVicario Quintana, Josefa Participou activamente  no SEMGal.

08. MELLORA DA CALIDADE NA XESTIÓN DOS CENTROS

Nome e apelidos DNI Actividades Profesorado

44758486APérez Mestre, Juan Carlos Como director, encargouse da organización,
promoción e proxección (impacto), dentro e
fóra do centro, dos distintos proxectos.

78780198TDomínguez Martínez, María Mercedes Participou activamente  no deseño do Plan de
Igualdade.

35454961RPadín Vidal, Esther Como secretaria, encargouse da xestión
económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.
A maiores, é o soporte vital de Raquel Gey na
participación das Ferias. Open Science
(Cambre), OSHWDem (A Coruña) Galiciencia
(Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria
Piteas-SEMGal (Santiago).

76970362BGey Piñeiro, Raquel Como vicedirectora fai de soporte para tódalas
actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística,
catering...)
Coordinou, participou e era o motor dos proxectos
no centro, sobre todo na
participación das Ferias. Galiciencia (Ourense),
Ponteciencia (Pontevedra) e Feria Piteas-
SEMGal (Santiago).

33223940ALópez Míguez, Olga Coma xefa de estudos, ocupouse de garantír que
todo se desenvolvera con normalidade,
sobre todo durante as ausencias de alumnado e
profesorado durante a celebración das
distintas actividades complementarias e
extraescolares dos proxectos de innovación do
centro.

35282682SOtero Urtaza, Fernando Participou activamente  nesta liña.

76862655JPotel Torres, Jorge Participou activamente na revisión dos coumentos
a nivel normativo do galego (EDLG)

44815561SSuárez Pereiro, Felipe Participou activamente  no deseño do Plan de
educación dixital.

35288742AAbilleira Fernández, María del Mar Participou activamente  no deseño do Plan de
Igualdade.
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09c. PRETEC EN 3º E 4º DE ESO. (ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO HORARIO LECTIVO).

Nome e apelidos DNI Actividades Profesorado

44758486APérez Mestre, Juan Carlos Como director, encargouse da organización,
promoción e proxección (impacto), dentro e
fóra do centro, dos distintos proxectos.

76827376QBoullosa Salgado, María Noelia Foi a profesora encargada da docencia desta liña.
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