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Memoria Contratos-programa 2020/2021

CÓDIGO
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Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamenteModalidade

44758486A Docente01a. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA MATEMÁTICA.

SiJuan Carlos Pérez Mestre

32657227X Docente01a. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA MATEMÁTICA.

SiMaría de la O de Paz Mucientes

35323935Y Docente01a. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA MATEMÁTICA.

SiMónica Castells Cividanes

35454961R Docente01a. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA MATEMÁTICA.

SiEsther Padín Vidal

32657227X Docente01b. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

SiMaría de la O de Paz Mucientes

35323935Y Docente01b. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

SiMónica Castells Cividanes

44758486A Docente01b. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

SiJuan Carlos Pérez Mestre

35287212Z Docente01b. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

SiDelfín Benito Ogando Fernández

35282682S Docente01b. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

SiFernando Otero Urtaza

44758486A Docente01c. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIAS BÁSICAS EN
CIENCIA E TECNOLOXÍA.

SiJuan Carlos Pérez Mestre

35304153G Docente01c. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIAS BÁSICAS EN
CIENCIA E TECNOLOXÍA.

SiJosé María Casal Dorado

32657227X Docente01c. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIAS BÁSICAS EN
CIENCIA E TECNOLOXÍA.

SiMaría de la O de Paz Mucientes

35323935Y Docente01c. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIAS BÁSICAS EN
CIENCIA E TECNOLOXÍA.

SiMónica Castells Cividanes

72879406L Docente01c. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIAS BÁSICAS EN
CIENCIA E TECNOLOXÍA.

SiMargarita Esteban Muñecas

35308158F Docente01c. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.
COMPETENCIAS BÁSICAS EN
CIENCIA E TECNOLOXÍA.

SiMaría Laura Malvar Méndez

35282682S Docente01c. MELLORA DAS
COMPETENCIAS CLAVE.

SiFernando Otero Urtaza
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COMPETENCIAS BÁSICAS EN
CIENCIA E TECNOLOXÍA.

32657227X Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiMaría de la O de Paz Mucientes

35308158F Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiMaría Laura Malvar Méndez

36122368V Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiMaría Teresa Martínez Areal

33554194T Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiBelén Pombo López

76995712S Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiAndrea Cabaleiro Pérez

35318069M Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiMaría Isabel Torres Baena

33288336E Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiMarta Inés López Añón

35289860V Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiMaría Blanca Sarandeses López

35288742A Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiMaría del Mar Abilleira Fernández

44758486A Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiJuan Carlos Pérez Mestre

35323935Y Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiMónica Castells Cividanes

35306598B Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiMaría del Carmen Redondo Pérez

33540331Y Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiNeftali Platas García

44450530V Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiSonia María Iglesias Álvarez

44085278M Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiRicardo Maquieira Coello

76513090W Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiMaría Jesús Castro García

36063348S Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiPatricia María Puime Montero

33337121R Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiDiego Abarca Rodríguez

36080592D Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO

SiMaría de las Mercedes Soengas
Fernández
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ESCOLAR.
35300634G Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO

TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiLourenzo Hermida Castro

44460637G Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiYolanda Blanco Ramos

76932044B Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiPatricia Sóñora Rey

76928513E Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiMarta Hierro Villarino

32647682X Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiSabela Laxe Díaz

33341451F Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiSheila Coro Fernández

77418521S Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiAlba González Picáns

76873063W Docente02. PREVENCIÓN DO ABANDONO
TEMPERÁN E DO ABSENTISMO
ESCOLAR.

SiRosa García Otero

35323935Y Docente03. IGUÁLA-T. SiMónica Castells Cividanes
44758486A Docente03. IGUÁLA-T. SiJuan Carlos Pérez Mestre
35288742A Docente03. IGUÁLA-T. SiMaría del Mar Abilleira Fernández
76862655J Docente03. IGUÁLA-T. SiJorge Potel Torres
78780198T Docente03. IGUÁLA-T. NonMaría Mercedes Domínguez Martínez
32657227X Docente03. IGUÁLA-T. SiMaría de la O de Paz Mucientes
44758486A Docente04. CON-VIVE. SiJuan Carlos Pérez Mestre
33554194T Docente04. CON-VIVE. SiBelén Pombo López
35308158F Docente04. CON-VIVE. SiMaría Laura Malvar Méndez
35306598B Docente04. CON-VIVE. SiMaría del Carmen Redondo Pérez
36080592D Docente04. CON-VIVE. SiMaría de las Mercedes Soengas

Fernández
77418521S Docente04. CON-VIVE. SiAlba González Picáns
76928513E Docente04. CON-VIVE. SiMarta Hierro Villarino
32657227X Docente04. CON-VIVE. SiMaría de la O de Paz Mucientes
35323935Y Docente04. CON-VIVE. SiMónica Castells Cividanes
36122368V Docente04. CON-VIVE. SiMaría Teresa Martínez Areal
32647682X Docente04. CON-VIVE. SiSabela Laxe Díaz
35318069M Docente04. CON-VIVE. SiMaría Isabel Torres Baena
33540331Y Docente04. CON-VIVE. SiNeftali Platas García
44450530V Docente04. CON-VIVE. SiSonia María Iglesias Álvarez
33341451F Docente04. CON-VIVE. SiSheila Coro Fernández
76513090W Docente04. CON-VIVE. SiMaría Jesús Castro García
35300634G Docente04. CON-VIVE. SiLourenzo Hermida Castro
44460637G Docente04. CON-VIVE. SiYolanda Blanco Ramos
76873063W Docente04. CON-VIVE. SiRosa García Otero
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35288742A Docente04. CON-VIVE. SiMaría del Mar Abilleira Fernández
76995712S Docente04. CON-VIVE. SiAndrea Cabaleiro Pérez
44085278M Docente04. CON-VIVE. SiRicardo Maquieira Coello
33288336E Docente04. CON-VIVE. SiMarta Inés López Añón
36063348S Docente04. CON-VIVE. SiPatricia María Puime Montero
33337121R Docente04. CON-VIVE. SiDiego Abarca Rodríguez
35289860V Docente04. CON-VIVE. SiMaría Blanca Sarandeses López
76932044B Docente04. CON-VIVE. SiPatricia Sóñora Rey
35304153G Docente04. CON-VIVE. SiJosé María Casal Dorado
72879406L Docente04. CON-VIVE. SiMargarita Esteban Muñecas
32657227X Docente05. INCLÚE-T. SiMaría de la O de Paz Mucientes
44758486A Docente05. INCLÚE-T. SiJuan Carlos Pérez Mestre
78780198T Docente05. INCLÚE-T. SiMaría Mercedes Domínguez Martínez
35323935Y Docente05. INCLÚE-T. SiMónica Castells Cividanes
35308158F Docente05. INCLÚE-T. SiMaría Laura Malvar Méndez
35454961R Docente05. INCLÚE-T. SiEsther Padín Vidal
72879406L Docente05. INCLÚE-T. SiMargarita Esteban Muñecas
35287212Z Docente05. INCLÚE-T. SiDelfín Benito Ogando Fernández
35304153G Docente05. INCLÚE-T. SiJosé María Casal Dorado
35323935Y Docente06.EDUEMOCIONA SiMónica Castells Cividanes
44758486A Docente06.EDUEMOCIONA SiJuan Carlos Pérez Mestre
33554194T Docente06.EDUEMOCIONA SiBelén Pombo López
33540331Y Docente06.EDUEMOCIONA SiNeftali Platas García
76873063W Docente06.EDUEMOCIONA SiRosa García Otero
32657227X Docente06.EDUEMOCIONA SiMaría de la O de Paz Mucientes
35308158F Docente06.EDUEMOCIONA SiMaría Laura Malvar Méndez
36122368V Docente06.EDUEMOCIONA SiMaría Teresa Martínez Areal
32647682X Docente06.EDUEMOCIONA SiSabela Laxe Díaz
76995712S Docente06.EDUEMOCIONA SiAndrea Cabaleiro Pérez
35306598B Docente06.EDUEMOCIONA SiMaría del Carmen Redondo Pérez
44450530V Docente06.EDUEMOCIONA SiSonia María Iglesias Álvarez
33341451F Docente06.EDUEMOCIONA SiSheila Coro Fernández
44085278M Docente06.EDUEMOCIONA SiRicardo Maquieira Coello
76513090W Docente06.EDUEMOCIONA SiMaría Jesús Castro García
33288336E Docente06.EDUEMOCIONA SiMarta Inés López Añón
36063348S Docente06.EDUEMOCIONA SiPatricia María Puime Montero
33337121R Docente06.EDUEMOCIONA SiDiego Abarca Rodríguez
35289860V Docente06.EDUEMOCIONA SiMaría Blanca Sarandeses López
77418521S Docente06.EDUEMOCIONA SiAlba González Picáns
76932044B Docente06.EDUEMOCIONA SiPatricia Sóñora Rey
76928513E Docente06.EDUEMOCIONA SiMarta Hierro Villarino
35318069M Docente06.EDUEMOCIONA SiMaría Isabel Torres Baena
36080592D Docente06.EDUEMOCIONA SiMaría de las Mercedes Soengas

Fernández
35300634G Docente06.EDUEMOCIONA SiLourenzo Hermida Castro
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44460637G Docente06.EDUEMOCIONA SiYolanda Blanco Ramos
35288742A Docente06.EDUEMOCIONA SiMaría del Mar Abilleira Fernández
53171677R Docente06.EDUEMOCIONA SiBrais Pérez González
32776150T Docente06.EDUEMOCIONA SiAna Isabel Caamaño Sendón
44078854K Docente06.EDUEMOCIONA SiCatarina Linn Blanco Imes
76727678T Docente06.EDUEMOCIONA SiMaría Laura Rodríguez Travieso
33856544S Docente06.EDUEMOCIONA SiMarta López Sobrado
76818734E Docente06.EDUEMOCIONA SiMaría del Carmen González Dobarro
33320261T Docente06.EDUEMOCIONA SiCarlos Andión Hermida
33326439Z Docente06.EDUEMOCIONA SiMaría del Mar Álvarez Paredes
44758486A Docente07. MELLORA DO NIVEL DE

COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiJuan Carlos Pérez Mestre

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

SiSoraya Suárez Quintas

32657227X Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiMaría de la O de Paz Mucientes

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

SiOlga López Míguez

44815561S Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiFelipe Suárez Pereiro

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

SiJosé María Casal Dorado

35323935Y Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiMónica Castells Cividanes

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

SiEsther Padín Vidal

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

SiMargarita Esteban Muñecas

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

SiFernando Otero Urtaza

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

SiDelfín Benito Ogando Fernández

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

SiAlba González Picáns

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

SiJosefa Delfina Doce Caaveiro

53188225N Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiCarmen Antolin Pichel

35309568Z Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiMaria del Rocio Fernández Bea
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02514494L Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiJosefa Vicario Quintana

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

SiMaría Laura Malvar Méndez

36122368V Docente07. MELLORA DO NIVEL DE
COÑECEMENTOS PARA ACADAR
A EXCELENCIA.

SiMaría Teresa Martínez Areal

32657227X Docente08. MELLORA DA CALIDADE NA
XESTIÓN DOS CENTROS.

SiMaría de la O de Paz Mucientes

33223940A Docente08. MELLORA DA CALIDADE NA
XESTIÓN DOS CENTROS.

SiOlga López Míguez

44815561S Docente08. MELLORA DA CALIDADE NA
XESTIÓN DOS CENTROS.

SiFelipe Suárez Pereiro

35323935Y Docente08. MELLORA DA CALIDADE NA
XESTIÓN DOS CENTROS.

SiMónica Castells Cividanes

44758486A Docente08. MELLORA DA CALIDADE NA
XESTIÓN DOS CENTROS.

SiJuan Carlos Pérez Mestre

35282682S Docente08. MELLORA DA CALIDADE NA
XESTIÓN DOS CENTROS.

SiFernando Otero Urtaza

78780198T Docente08. MELLORA DA CALIDADE NA
XESTIÓN DOS CENTROS.

SiMaría Mercedes Domínguez Martínez

44758486A Docente09. PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE
FÍSICA EN HORARIO LECTIVO.

SiJuan Carlos Pérez Mestre

16248384B Docente09. PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE
FÍSICA EN HORARIO LECTIVO.

SiJosé Ignacio Carbajo Esteban

32657227X Docente09. PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE
FÍSICA EN HORARIO LECTIVO.

SiMaría de la O de Paz Mucientes

35323935Y Docente09. PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE
FÍSICA EN HORARIO LECTIVO.

SiMónica Castells Cividanes

35287960A Docente09. PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE
FÍSICA EN HORARIO LECTIVO.

SiJosé María Solla Casqueiro

35310461X Docente09. PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE
FÍSICA EN HORARIO LECTIVO.

SiJosé Antonio Ricoy Bugarín

Grao de consecución dos indicadores acordados no contrato-programa

01a. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA MATEMÁTICA.

h) Indicadores.

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

MemoriaProxecto

50 57

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

MemoriaProxecto

50 30

01b. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA.
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Grao de consecución dos indicadores acordados no contrato-programa

h) Indicadores.

01. Porcentaxe de mellora dos resultados en lingua castelá que se pretende acadar ao final do
curso respecto da 1ª avaliación. (Obrigatorio se é obxecto de reforzo)

MemoriaProxecto

30 35

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

MemoriaProxecto

50 55

01c. 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

02. 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 número 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.

Proxecto:

Memoria:
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Grao de consecución dos indicadores acordados no contrato-programa

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 3

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

MemoriaProxecto

6 8

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

MemoriaProxecto

7 8

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

MemoriaProxecto

2 4

Porcentaxe de incremento da participación do alumnado no programa respecto ao curso
anterior.

MemoriaProxecto

10 5

Porcentaxe de participación de alumnas nesta actuación.

MemoriaProxecto

50 60

Porcentaxe de participación de alumnos nesta actuación.

MemoriaProxecto

50 40

Porcentaxe de participación de docentes (homes)  nesta actuación.

MemoriaProxecto

50 33

Porcentaxe de participación de docentes (mulleres)  nesta actuación.

MemoriaProxecto

50 67

04. CON-VIVE.

h) Indicadores (sinale como mínimo 1 deles).

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
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Grao de consecución dos indicadores acordados no contrato-programa

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

Número de actividades específicas de sensibilización de todo alumnado e profesorado 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.EDUEMOCIONA

h) Indicadores (sinale como mínimo 1 deles).

Número de accións encamiñadas á implicación do profesorado na formación en educación
emocional.

MemoriaProxecto

5 5

Número de accións encamiñadas á mellora da competencia socioemocional de toda a
comunidade educativa.

MemoriaProxecto

5 5

Número de accións encamiñadas á mellora da intelixencia emocional a nivel de centro.

MemoriaProxecto

5 5
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Grao de consecución dos indicadores acordados no contrato-programa

Porcentaxe de incremento do benestar emocional, persoal e social do alumnado.

MemoriaProxecto

25 25

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

h) Indicadores (sinale como mínimo 1 deles).

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

MemoriaProxecto

15 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 alumnos e alumnas.

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:
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Grao de consecución dos indicadores acordados no contrato-programa

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

Globalmente quedamos moi satisfeitos con esta liña de actuación, xa e o sexto curso que o solicitamos e é moi demandado polo alumnado e as
familias.
Este curso, de novo, truncouse o programa por mor da COVID-19, polo que non de puideron levar a cabo tódalas actuacións previstas ao
principio.

Proxecto:

Memoria:

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 elec  trónicos e en papel.
o A mellora da imaxe corporativa do centro.

Mellorouse os materiais utilizados e as impresións.
Normalizáronse os documentos, cos novos logos (introducindo o da nova Consellería de Cultura, Educación e Universidade e o do Xaxobeo 21-22
en toda a documentación).
Estase implementando un novo programa de orlas e carnés de alumnado.
Estase implementando un novo programa de contabilidade.
Este curso, de novo, truncouse o programa por mor da COVID-19, polo que non de puideron levar a cabo tódalas actuacións previstas ao
principio.

Proxecto:

Memoria:

09. PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE FÍSICA EN HORARIO LECTIVO.

h) Indicadores (sinale como mínimo 1 deles).

Número de accións encamiñadas a favorecer e promocionar a práctica de actividade física nos
períodos de lecer, dentro e fóra do centro.

MemoriaProxecto

5 5

Número de accións encamiñadas a implantar estratexias e metodoloxías de aprendizaxe que
permitan compatibilizar a práctica de actividade física co desenvolvemento das sesións
lectivas.

MemoriaProxecto

5 5
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Grao de consecución dos indicadores acordados no contrato-programa

Porcentaxe de incremento do cómputo total de actividade física efectiva do alumnado ao longo
do día, dentro do horario lectivo.

MemoriaProxecto

10 10

Porcentaxe de mellora de hábitos saudables.

MemoriaProxecto

10 10

Sinale outro, se o desexa:

.

Nada salientable.

Proxecto:

Memoria:
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Grao de satisfacción co desenvolvemento e resultados
01a. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA MATEMÁTICA.

Grao de mellora da competencia matemática

6

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

7

Grao de satisfacción (descrición)

As actividades elaboradas dentro desta liña de mellora de competencia matemática foron destinadas a estudantes da materia de
Matemáticas aplicadas de 3º de ESO e do ámbito científico matemático de 3º PMAR

A pesar de non terse logradas as porcentaxes contempladas nos indicadores do proxecto, considerámonos satisfeitos co desenvolvemento
das actividades, deseñadas para acadar os 4 primeiros obxectivos plantexados:

i. Achegar as matemáticas ao alumando dunha forma lúdica para que podan encontrar conexións entre esta área do coñecemento e a vida
real.
ii. Mellorar as competencias clave e de xeito particular a competencia matemática a través da aprendizaxe baseada en proxectos.
iii. Contribuír ao desenvolvemento da creatividade do alumnado a través de creacións artísticas.
iv. Fomentar a motivación e o interese dos estudantes polas matemáticas a través do xogo.
Relación de actividades realizadas:
- Mural de 8 metros cunha secuencia de imaxes sobre o macro e microuniverso, no que se traballan as potencias de 10 e as unidades de
lonxitude empregadas no universo coñecido. --> Esposto na semana da ciencia do centro.
- Proxecto de Xeometría " Xoias matemáticas", para traballar as áreas con xeoplanos e os movementos no plano con programación en
Scratch e impresión 3D.
- Escape Room sobre o coltán, con probas sobre conceptos de funcións lineais e cadráticas --> Presentado na feira Pontenciencia
- Break out sobre mulleres matemáticas, con probas sobre conceptos de estatística.

01b. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

Grao de mellora da competencia comunicación lingüística

8

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

8

Grao de satisfacción (descrición)

Nada salientable.
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01c. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E
TECNOLOXÍA.

Grao de mellora das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

9

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

10

Grao de satisfacción (descrición)

Este curso fixemos un catamarán en espuma aillante azul e Pvc para acoplar unha placa solar, motor eléctrico e hélice coas suas
correspondentes conexións eléctricas para facer un barco de radio control. Fixemos unha proba no canal do río Lérez, cercano o noso
Instituto, a finalidade era participar na Regata de barcos solares organizada por Marine Instruments. Aprendimos a manexar a pistola de
calor, o tornillo de banco e sarxentos, colas e adhesivos, espuma de poliuretano, diferentes tipos de serras e limas. Asemesmo aprendimos
a utilizar o taladro de banco, o taladro de baterias, o  nivel. Asistimos as clases do profesor de Física Miguel (responsable en edicións
anteriores do equipo do Espazo Maker do Ies, que ensinounos a unir os diferentes compoñéntes electrónicos e configuralos ao mando RC.
A parte vivencial foi moi positiva ao incorporarse o equipo inicial dúas alumnas e un alumno. Entre todos continuamos ampliado os paneis
de ferramentas, atornillandoos a parede. E posibilitando que o espacio fose completamente funcional. Deseñamos outro espacio portátil
para o exterior no que poder traballar con resinas e catalizadores e outros materiais máis sucios. Este espacio de 9 metros cadrados
aproximadamente de estructura de madeira e policarbonato quedou pendente de ser construido polo Covid. A valoración, como dixemos foi
positiva e demandouse ampliar o número de días para seguir traballando nos proxectos vinculados o Espazo Maker do Instituto,
construcción de" photocalls" para proxectos de ciencias e humanidades nos que o Instituto está comprometido.
Asemesmo puxose en funcionamento despois de diversas probas a máquina de estampación Transfer. Traducironse as instruccións do
inglés, fixeronse moitas probas alterando parámetros de temperátura e tempo. Hasta que o estampado poidese ser óptimo e poder ser
utilizado por outros departamentos para os seus propios proxectos.
Elaboración e preparacións dos paneis expositivos do  Proxecta Fotografía.

02. 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.

03. IGUÁLA-T.
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Grao de participación das familias

4

Grao de mellora da igualdade no centro

5

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 seu nivel de implicación nas medidas desenvoltas.

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
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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 ó longo de todo o curso tendo sempre en conta a situación
sanitaria actual por mor da covid.

06.EDUEMOCIONA

Grao de participación das familias

8

Grao de satisfacción coa mellora do benestar emocional

10

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

10

Grao de satisfacción (descrición)

O grado de satisfacción é alto, xa que se tuvo ocasión de desenvolver moitas accións de carácter emocional en todos os niveis que se
imparten no centro.

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

Grao de participación das familias

8

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

8
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Grao de satisfacción (descrición)

O grupo de profesorado que conformamos o equipo 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 desenvolvemento das
competencias clave e na mellora da convivencia.
O grao de satisfacción das familias e 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

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 educativa, tendo un calendario anual de reunións para tódolos órganos colexiados, didácticos e unipersonais.
Tamén preparamos unha axenda semanal para os membros do equipo directivos e PAS.
Coma en cursos anteriores, seguimos actualizando os documentos do centro, este curso o plan de continxencia, o plan de adaptación á
situación COVID-19, a activación de horarios espello e as NOF.

09. PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE FÍSICA EN HORARIO LECTIVO.

Grao de satisfacción coa consecución dos indicadores

7

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

10

Grao de satisfacción (descrición)

O grao de satisfacción é elevado en canto a realización de actividades  dentro das circunstancias actuais de seguimento dunha serie de
protocolos antipandemia que non permitiu facer moitas actividades físicas previstas, xa que non se permitía, ata o de agora o contacto,
compartir materiais, etc... algúnha destas cuestións son imprescindibles para levar a cabo algunha das actividades previstas.
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Modificacións introducidas respecto ao proxecto inicial
01a. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA MATEMÁTICA.

Cambios na metodoloxía didáctica

O desenvolvemento das actividades realizuse segundo se describía no proxecto. Intercaláronse sesións teóricas na aula con sesións
prácticas no espazo maker. As metodoloxías empregadas: aprendizaxe basado en proxectos, traballo colaborativo e o desenvolvemento da
creatividade e do talento do alumnado.

Non se desenvolveron actividades para acadar o obxectivo v. do proxecto orixinal: "Mellorar o gusto polas matemáticas e da percepción do
papel desempeñado na arte científico-militar e comprender a importancia de obxectos na astronomía xunto con navegación e instrumentos
de topografía asumidos a Armada Española".

Modificacións en canto ao número ou identidade do persoal docente participante

Non houbo cambios.

Modificacións en canto ao número de medidas concretas levadas a cabo

Nada salientable.

Outras modificacións

Nada salientable.

01b. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

Cambios na metodoloxía didáctica

Non houbo.

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, de novo, 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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01c. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E
TECNOLOXÍA.

Cambios na metodoloxía didáctica

Seguimos as medidas do Protocolo Covid. Respecto a metodoloxía didáctica non houbo cambios.

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

02. PREVENCIÓN DO ABANDONO TEMPERÁN E DO ABSENTISMO ESCOLAR.

Modificacións en canto ao número ou identidade do persoal docente participante

Non foi necesario realizar modificación con respecto ao establecido no proxecto inicial.

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

Non foi necesario realizar modificación con respecto ao establecido no proxecto inicial.

Outras modificacións

Non foi necesario realizar modificación con respecto ao establecido no proxecto inicial.

03. IGUÁLA-T.

Cambios no número de grupos ou de alumnado participante

Ante a situación sanitaria provocada pola Covid-19, traballouse especialmente co alumnado das materias de Igualdade de xénero e
Coeducación para o século XXI.

Modificacións en canto ao número ou identidade do persoal docente participante

O persoal docente participante foi de seis, son as/os seguintes profesoras/es:
María del Mar Abilleira Fernández
Mónica Castells Cividanes
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María de la O de Paz Mucientes
Olga López Míguez
Juan Carlos Pérez Mestre
Jorge Potel Torres

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

Non se realizaron modificacións respecto do tipo de medidas programadas para este Contrato-Programa.

Outras modificacións

Este curso, de novo, 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 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

Non se realizaron modificacións.

05. INCLÚE-T.

Cambios no número de grupos ou de alumnado participante

Leváronse a cabo actividades co grupo de 2º e 3º PMAR a través do ámbito lingüistico e ciéntifico tecnolóxico co respectivo profesorado da
materia. Tamén en 1º,2º e 3º da ESO actividades destos grupos coa profesora de atención educativa. A participación da xefa do
Departamento de Orientación e especialista en PT.

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

Leváronse a cabo a través dos diferentes departamentos.

Outras modificacións

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

06.EDUEMOCIONA

Cambios na metodoloxía didáctica

Non foi necesario realizar modificación con respecto ao establecido no proxecto inicial.

Modificacións no número de grupos ou alumnado participante

Non foi necesario realizar modificación con respecto ao establecido no proxecto inicial.

Modificacións en canto ao número de medidas concretas levadas a cabo

Non foi necesario realizar modificación con respecto ao establecido no proxecto inicial.

Outras modificacións

Non foi necesario realizar modificación con respecto ao establecido no proxecto inicial.

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 en canto ao número ou identidade do persoal docente participante

Non houbo cambios.
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Modificacións en canto ao número ou tipo de medidas concretas levadas a cabo

Non houbo cambios.

Outras modificacións

Este curso, de novo, 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 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

Non houbo cambios.

Outras modificacións

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

09. PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE FÍSICA EN HORARIO LECTIVO.

Modificacións no número de grupos ou alumnado participante

En canto ó alumnado participante non houbo modificacións dado que se enfocou a todo o alumnado do Centro.

Modificacións en canto ao número de medidas concretas levadas a cabo

De tódalas medias propostas: campionatos internos, deportes escolar, saídas á esquiar , acampada, etc.. só aquelas que se puideron
realizar no interior do recinto escolar se puideron levar a cabo. Nin siquera os campionatos interrnos se puideron celebrar dado que o
alumnado estaba repartido por cursos nos ditintos patios, algúns que non contan con pistas para facer os campionatos.
En canto as medidas si que houbo modificacións en función das posibilidiades que nos  permitía a situación sanitaria. Nas últimas semanas
xa puidemos usar balóns e outros implementos que nos permitiu facer actividades que aproveitamos para encher os ocos típicos do final
do curso, no que alguns profesores tendo rematado o programa e atopándonos con moi bo tempo, permiten o alumnado que saia ó exterior
ou as pistas e alí a trave¿s do profesorado de EF (que soe estar no patio) realizan actividades físicas máis ou menos dirixidas de forma
voluntaria.

Outras modificacións

A maior modificación foron as modificacións introducidas a raíz da pandemia sanitaria. Polo demais tratamos de levar a cabo todo o que foi
posible.
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Propostas de mellora orientadas ao centro
01a. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA MATEMÁTICA.

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

NC

Lograr unha mellora no alumnado participante na adquisición da competencia matemática

Si

Outras propostas de mellora.

Os estudantes a quen ían dirixidas as actividades, presentaban en termos xerais, graves dificultades de aprendizaxe e niveles moi baixos
en  competencia matemática.
Baseándose na busca da motivación a través da gamificación e o traballo en equipo, agúns  chegaron a participar activamente nas
actividads desenvolvidas. Queda pendente de cara a cursos posteriores o deseño de novas actividades na mesma liña, para conseguir
manter o interese en aqueles que comezaron a participar, así como tentar que os outros encontren a motivación para saír da actitude de
pasividade e falta de interese.

01b. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

Incrementar o número de libros prestados na biblioteca do centro.

Si

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

Si

Outras propostas de mellora.

Nada salientable.

01c. 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.

Aumentar a superficie do Espazo Maker adicada a Taller de Ferramenta para poder admitir a máis alumnado isto facilitará asi mesmo
aumentar a dotación e custodia de equipación que non sexa estrictamte tecnolóxica.
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Potenciar a autonomía do alumnado facéndolle a algún/ha deles coordinador/a instruido/a no uso do material.
Facilitar o acceso a proxectos especialmente indicados para materias consideradas de humanidades, para evitar o afastamento do
contacto con tecnoloxía útl para acadar competencias nas súas materias e amosar contidos dun xeito máis interesante e didáctico.
Para todo elo e preciso que desde a Consellería se facilite líñas de actuación temáticas, na nosa opinión e económicas específicas,
adecuadas a estas materias e afíns.

02. 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.

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

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

Si

Outras propostas de mellora.

Nada salientable.
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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

Si

Promoción de medidas que xeren e visualicen a inclusión

Si

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.EDUEMOCIONA
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Promoción de medidas que melloren a saúde emocional

Si

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

Descrición das propostas de mellora.

Destacamos a necesidade ce continuar con estes programas.

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

Outras propostas de mellora

Foi unha mágoa que quitaran a dotación do proxecto SEMGal en excelencia xa que antes contabamos con 3.300€ en excelencia e agora
temos 1.500€.  Supón 55% de reducción.

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
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Outras propostas de mellora.

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

09. PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE FÍSICA EN HORARIO LECTIVO.

Implicación de docentes do centro doutras especialidades distintas á Educación Física.

Varios profesores se implicaron, sobre todo nas saídas ó entorno.
Así mesmo o profesorado de garda de paio colabora nas actividads que se realizan durante estes periodos de lecer.

Habilitación de espazos alternativos para a práctica de actividade física en horario lectivo

Si

Descrición das propostas de mellora

Para o vindeiro curso 21-22 o obxectivo será reanudar o nivel  de actividades físicas que viñamos realizando fóra do horario propiamente
lectivo (clases). O feito de que este ano non  se puideran facer, significa que o vindeiro curso significará un esforzo de reanudar a
dinámica. En principio ese será a principal proposta para o vindeiro curso.
Trataremos de introducir novos deportes tradicionais (bolos celtas, malla celta, tiro de barra, etc...) para dalos a coñecer e incluilos en
programas de xornadas deportivas internas.
Queremos retomar o tema do DIA DA BICICLETA  e incluso aproveitar o entorno para facer algunha saída.
Pretendemos seguir incrementando o número de alumnos que veñen ó Centro en  bicicleta.
etc..
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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.
Sería desexable que nas memorias e nos proxectos non aparecera o DNI completo de todo o profesorado participante xa que se os
colgamos na web para lle dar difusión e facer cumprimento das indicacións da Inspección educativa, podemos ter problemas coa normativa
actual de protección de datos.

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 compensación horaria para poder empregar ese tempo nos propios
proxectos.

Melloras relativas ao funcionamento dos programas desenvolvidos

Nada salientable.

Melloras relativas á formación do profesorado

Unha formación contínua en materia de inclusión e educación emocional.
Formación concreta en Técnicas, Materiais e Ferramenta diversa no Espazo Maker para poder levar a cabo os proxectos.

Outras

Nada salientable.
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Memoria económica
01a. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA MATEMÁTICA.

Memoria económica: Detalle os gastos realizados para o desenvolvemento desta modalidade. As facturas quedarán
arquivadas no centro.
425€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos (desenvolvemento da/s actividade/s e indirectos no programa (luz, auga,
calefacción, fotocopias, material funxible...).

01b. 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.
325€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos (desenvolvemento da/s actividade/s e indirectos no programa (luz, auga,
calefacción, fotocopias, material funxible...).

01c. 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.
325€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos (desenvolvemento da/s actividade/s e indirectos no programa (luz, auga,
calefacción, fotocopias, material funxible...). Disolventes, adhesivos diversos, paneis de ferramentas. Papeis de Transfer para texidos
brancos e negro. etc. Caballetes e táboas.

02. 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.
1.000€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos (desenvolvemento da/s actividade/s e indirectos no programa (luz, auga,
calefacción, fotocopias, material funxible...).

03. IGUÁLA-T.

Memoria económica: Detalle os gastos realizados para o desenvolvemento desta modalidade. As facturas quedarán
arquivadas no centro.
1.000€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos (desenvolvemento da/s actividade/s e indirectos no programa (luz, auga,
calefacción, fotocopias, material funxible...).

04. CON-VIVE.

Memoria económica: Detalle os gastos realizados para o desenvolvemento desta modalidade. As facturas quedarán
arquivadas no centro.
1.000€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos (desenvolvemento da/s actividade/s e indirectos no programa (luz, auga,
calefacción, fotocopias, material funxible...).
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05. INCLÚE-T.

Memoria económica: Detalle os gastos realizados para o desenvolvemento desta modalidade. As facturas quedarán
arquivadas no centro.
1.000€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos (desenvolvemento da/s actividade/s e indirectos no programa (luz, auga,
calefacción, fotocopias, material funxible...).

06.EDUEMOCIONA

Memoria económica: detalle os gastos realizados para o desenvolvemento desta modalidade. As facturas quedarán
arquivadas no centro.
1.000€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos (desenvolvemento da/s actividade/s e indirectos no programa (luz, auga,
calefacción, fotocopias, material funxible...).

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.
1.500€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos (desenvolvemento da/s actividade/s) e indirectos no programa (luz, auga,
calefacción, fotocopias, material funxible...).

08. MELLORA DA CALIDADE NA XESTIÓN DOS CENTROS.

Memoria económica: Detalle os gastos realizados para o desenvolvemento desta modalidade. As facturas quedarán
arquivadas no centro.
1.000€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos (desenvolvemento da/s actividade/s e indirectos no programa (luz, auga,
calefacción, fotocopias, material funxible...).

09. PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE FÍSICA EN HORARIO LECTIVO.

Memoria económica: Detalle os gastos realizados para o desenvolvemento desta modalidade. As facturas quedarán
arquivadas no centro.
1.000€ de gastos de funcionamento gastados en gastos directos (desenvolvemento da/s actividade/s e indirectos no programa (luz, auga,
calefacción, fotocopias, material funxible...).

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

01a. 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.

32657227Xde Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai de soporte para tódalas
actividades complementarias e
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ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

32657227Xde Paz Mucientes, María de la O extraescolares do centro (autorizacións, loxística,
catering...)

35323935YCastells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión
económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.

35454961RPadín Vidal, Esther Coordinación do programa e do profesorado
implicado. Deseño, seguimento e avaliación do
programa.

01b. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA.
Nome e apelidos DNI Actividades Profesorado

32657227Xde Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai de soporte para tódalas
actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística,
catering...)

35323935YCastells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión
económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.

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

35287212ZOgando Fernández, Delfín Benito Coordinación do programa e do profesorado
implicado. Deseño, seguimento e avaliación do
programa.

35282682SOtero Urtaza, Fernando Participou activamente nesta liña.

01c. 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.

35304153GCasal Dorado, José María Coordinación do programa e do profesorado
implicado. Deseño, seguimento e avaliación do
programa.

32657227Xde Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai de soporte para tódalas
actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística,
catering...)

35323935YCastells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión
económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.

72879406LEsteban Muñecas, Margarita Participou activamente nesta liña.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

35308158FMalvar Méndez, María Laura Participou activamente nesta liña.

35282682SOtero Urtaza, Fernando Participou activamente nesta liña.

02. PREVENCIÓN DO ABANDONO TEMPERÁN E DO ABSENTISMO ESCOLAR.

Nome e apelidos DNI Actividades Profesorado

32657227Xde Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai de soporte para tódalas
actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística,
catering...)

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

36122368VMartínez Areal, María Teresa Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

33554194TPombo López, Belén Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

76995712SCabaleiro Pérez, Andrea Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada 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 as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

33288336ELópez Añón, Marta Inés Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada 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
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

35288742AAbilleira Fernández, María del Mar Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
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ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

35288742AAbilleira Fernández, María del Mar co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada 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.

35323935YCastells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión
económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.

35306598BRedondo Pérez, María del Carmen Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

33540331YPlatas García, Neftali Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

44450530VIglesias Álvarez, Sonia María Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

44085278MMaquieira Coello, Ricardo Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

76513090WCastro García, María Jesús Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

36063348SPuime Montero, Patricia María Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as 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 as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

36080592DSoengas Fernández, María de las Mercedes Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
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36080592DSoengas Fernández, María de las Mercedes coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

35300634GHermida Castro, Lourenzo Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

44460637GBlanco Ramos, Yolanda Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

76932044BSóñora Rey, Patricia Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

76928513EHierro Villarino, Marta Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

32647682XLaxe Díaz, Sabela Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

33341451FCoro Fernández, Sheila Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada 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 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 as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.
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03. IGUÁLA-T.

Nome e apelidos DNI Actividades Profesorado

35323935YCastells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión
económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.

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

35288742AAbilleira Fernández, María del Mar Coordinación do programa e do profesorado
implicado. Deseño, seguimento e avaliación do
programa.

76862655JPotel Torres, Jorge Participou activamente nesta liña.

32657227Xde Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai de soporte para tódalas
actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística,
catering...)

04. CON-VIVE.

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.

33554194TPombo López, Belén Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada 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.

35306598BRedondo Pérez, María del Carmen Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

36080592DSoengas Fernández, María de las Mercedes Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada 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
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77418521SGonzález Picáns, Alba coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

76928513EHierro Villarino, Marta Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

32657227Xde Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai de soporte para tódalas
actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística,
catering...)

35323935YCastells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión
económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.

36122368VMartínez Areal, María Teresa Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

32647682XLaxe Díaz, Sabela Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada 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 as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

33540331YPlatas García, Neftali Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

44450530VIglesias Álvarez, Sonia María Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

33341451FCoro Fernández, Sheila Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

76513090WCastro García, María Jesús Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
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76513090WCastro García, María Jesús coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

35300634GHermida Castro, Lourenzo Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

44460637GBlanco Ramos, Yolanda Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada 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 as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

35288742AAbilleira Fernández, María del Mar Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

76995712SCabaleiro Pérez, Andrea Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

44085278MMaquieira Coello, Ricardo Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

33288336ELópez Añón, Marta Inés Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

36063348SPuime Montero, Patricia María Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as 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 as accións implementadas para
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33337121RAbarca Rodríguez, Diego 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
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

76932044BSóñora Rey, Patricia Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

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 as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

72879406LEsteban Muñecas, Margarita Desenvolver as accións deseñadas pola
coordinadora do programa nas sesións de titoria
co alumnado da súa titoría. Avaliar de forma
coordinada as accións implementadas para
axustar as propostas de promoción da
convivencia.

05. INCLÚE-T.

Nome e apelidos DNI Actividades Profesorado

32657227Xde Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai de soporte para tódalas
actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística,
catering...)

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 nesta liña. A visibilización
das tarefas realizadas e o apoio ós diferentes
profesionais foi o obxetivo prioritario.

35323935YCastells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión
económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.

35308158FMalvar Méndez, María Laura Coordinación do programa e do profesorado
implicado. Deseño, seguimento e avaliación do
programa. A implementación de charlas por parte
de profesionais externos foi o máis salientable en
materia de inclusión. Mención especial dun
profesional con Asperger que impartíu varias
charlas no centro salientando o carácter inclusivo.

35454961RPadín Vidal, Esther Participou activamente nesta liña. A utilización
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35454961RPadín Vidal, Esther dunha metodoloxía por proxectos e unha
extratexia de traballo cooperativo coa inclusión de
alumnos e alumnas con dificultades dentro do
PMAR de 3ºfoi extraordinario

72879406LEsteban Muñecas, Margarita Participou activamente nesta liña de forma
transversal a través de actividades creativas e de
carácter de algunha forma inclusivo a través de
produccións artísticas

35287212ZOgando Fernández, Delfín Benito Participou activamente nesta liña. As actividades
con carácter inclusivo a través do PMAR DE 2ºen
materia de exposicións e participación de
alumnado con dificultades foi moi necesario

35304153GCasal Dorado, José María Participou activamente nesta liña a través de
produccións no centro de traballos artísticos con
carácter inclusivo

06.EDUEMOCIONA

Nome e apelidos DNI Actividades Profesorado

35323935YCastells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión
económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.

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

33554194TPombo López, Belén Participou activamente nesta liña.

33540331YPlatas García, Neftali Participou activamente nesta liña.

76873063WGarcía Otero, Rosa Participou activamente nesta liña.

32657227Xde Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai de soporte para tódalas
actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística,
catering...)

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

36122368VMartínez Areal, María Teresa Participou activamente nesta liña.

32647682XLaxe Díaz, Sabela Participou activamente nesta liña.

76995712SCabaleiro Pérez, Andrea Participou activamente nesta liña.

35306598BRedondo Pérez, María del Carmen Participou activamente nesta liña.

44450530VIglesias Álvarez, Sonia María Participou activamente nesta liña.

33341451FCoro Fernández, Sheila Participou activamente nesta liña.

44085278MMaquieira Coello, Ricardo Participou activamente nesta liña.

76513090WCastro García, María Jesús Participou activamente nesta liña.

33288336ELópez Añón, Marta Inés Participou activamente nesta liña.
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36063348SPuime Montero, Patricia María Participou activamente nesta liña.

33337121RAbarca Rodríguez, Diego Participou activamente nesta liña.

35289860VSarandeses López, María Blanca Participou activamente nesta liña.

77418521SGonzález Picáns, Alba Participou activamente nesta liña.

76932044BSóñora Rey, Patricia Participou activamente nesta liña.

76928513EHierro Villarino, Marta Participou activamente nesta liña.

35318069MTorres Baena, María Isabel Participou activamente nesta liña.

36080592DSoengas Fernández, María de las Mercedes Participou activamente nesta liña.

35300634GHermida Castro, Lourenzo Participou activamente nesta liña.

44460637GBlanco Ramos, Yolanda Participou activamente nesta liña.

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

53171677RPérez González, Brais Participou activamente nesta liña.

32776150TCaamaño Sendón, Ana Isabel Participou activamente nesta liña.

44078854KBlanco Imes, Catarina Linn Participou activamente nesta liña.

76727678TRodríguez Travieso, María Laura Participou activamente nesta liña.

33856544SLópez Sobrado, Marta Participou activamente nesta liña.

76818734EGonzález Dobarro, María del Carmen Participou activamente nesta liña.

33320261TAndión Hermida, Carlos Participou activamente nesta liña.

33326439ZÁlvarez Paredes, María del Mar Participou activamente nesta liña.

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

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.

44492112SSuárez Quintas, Soraya Participou activamente nos programas de
innovación educativa. (SEMGAal)

32657227Xde Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai de soporte para tódalas
actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística,
catering...)

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.

44815561SSuárez Pereiro, Felipe Participou activamente nos programas de
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44815561SSuárez Pereiro, Felipe innovación educativa. (EDIXGAL)

35304153GCasal Dorado, José María Participou activamente nos programas de
innovación educativa. (Espazos Maker)

35323935YCastells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión
económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.

35454961RPadín Vidal, Esther Participou activamente nos programas de
innovación educativa. (STEMBach)

72879406LEsteban Muñecas, Margarita Participou activamente nos programas de
innovación educativa. (Plan Proxecta)

35282682SOtero Urtaza, Fernando Participou activamente nos programas de
innovación educativa. (SEMGAL)

35287212ZOgando Fernández, Delfín Benito Participou activamente nos programas de
innovación educativa. (Plan Proxecta)

77418521SGonzález Picáns, Alba Participou activamente nos programas de
innovación educativa. (Plan Proxecta)

32656314VDoce Caaveiro, Josefa Delfina Participou activamente nos programas de
innovación educativa. (CUALE)

53188225NAntolin Pichel, Carmen Participou activamente nos programas de
innovación educativa. (CUALE)

35309568ZFernández Bea, Maria del Rocio Participou activamente nos programas de
innovación educativa.

02514494LVicario Quintana, Josefa Participou activamente nos programas de
innovación educativa. (PLAMBE)

35308158FMalvar Méndez, María Laura Participou activamente nos programas de
innovación educativa.

36122368VMartínez Areal, María Teresa Participou activamente nos programas de
innovación educativa. (Plan Proxecta)

08. MELLORA DA CALIDADE NA XESTIÓN DOS CENTROS.

Nome e apelidos DNI Actividades Profesorado

32657227Xde Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai de soporte para tódalas
actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística,
catering...)

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.

44815561SSuárez Pereiro, Felipe Participou activamente nesta liña, en concreto na
revisión do Proxecto de educación dixital.

35323935YCastells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión
económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.
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44758486APérez Mestre, Juan Carlos Como director, encargouse da organización,
promoción e proxección (impacto), dentro e
fóra do centro, dos distintos proxectos.

35282682SOtero Urtaza, Fernando Participou activamente na elaboración das NOF.

78780198TDomínguez Martínez, María Mercedes Participou activamente na elaboración das NOF.

09. PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE FÍSICA EN 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.

16248384BCarbajo Esteban, José Ignacio Participou activamente nesta liña.

32657227Xde Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai de soporte para tódalas
actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística,
catering...)

35323935YCastells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión
económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.

35287960ASolla Casqueiro, José María Participou activamente nesta liña.

35310461XRicoy Bugarín, José Antonio Coordinación do programa e do profesorado
implicado. Deseño, seguimento e avaliación do
programa.
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