
NOME DO CENTRO

Memoria Contratos-Programa 2015/2016

CÓDIGO

DATOS DO CENTRO

IES A Xunqueira II36018379

Grao de consecución dos indicadores acordados no contrato-programa

1. PROA (ACOMPAÑAMENTO ESCOLAR FÓRA DO HORARIO LECTIVO)

g) Indicadores.

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

MemoriaProxecto

90 80

Porcentaxe de incremento do nº de alumnos/as implicados/as que aproban todo en xuño.
(Obrigatorio)

MemoriaProxecto

25 25

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

MemoriaProxecto

45 50

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

MemoriaProxecto

10 15

Porcentaxe do número de alumnos/as implicados/as que titulan na ESO.

MemoriaProxecto

50 55

5. 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 50

Porcentaxe de aumento da participación en premios relacionados coa excelencia.

MemoriaProxecto

5 20

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

MemoriaProxecto

20 20

Porcentaxe de aumento do alumnado participante doutros centros educativos.

MemoriaProxecto

15 15

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

MemoriaProxecto

10 15

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

MemoriaProxecto

10 10

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

MemoriaProxecto

10 20
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Grao de consecución dos indicadores acordados no contrato-programa

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

MemoriaProxecto

10 10

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

MemoriaProxecto

5 20

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

MemoriaProxecto

20 15

Sinale outro, se o desexa:

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

Incorporámonos ao proxecto PITEAS de altas capacidades, en colaboración coa Fundación Barrié e a USC.
Refundamos o coro do instituto con intención de darlle continuidades.
Ampliamos a oferta educativa pola tarde con actividades complementarias.
Impacto.

Proxecto:

Memoria:

6. MELLORA DA CALIDADE NA XESTIÓN DOS CENTROS

h) Indicadores.

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

MemoriaProxecto

10 15

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

o A calidade e practicidade do carné escolar 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 (xa que cumprimos o 30 aniversario) e polo cambio de numeración telefónica.
Reforzouse a imaxe corporaiva do centro con vinilos e impresións.

Proxecto:

Memoria:

 11Páxina 2 de



NOME DO CENTRO

Memoria Contratos-Programa 2015/2016

CÓDIGO

DATOS DO CENTRO

IES A Xunqueira II36018379

Grao de satisfacción co desenvolvemento e resultados
1. PROA (ACOMPAÑAMENTO ESCOLAR FÓRA DO HORARIO LECTIVO)

Grao de participación das familias

8

Grao de mellora da convivencia no centro

10

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

10

Grao de satisfacción (descrición)

Este foi o primero ano que participamos neste programa e o éxito foi indiscutible, dende os responsables que agradeceron a iniciativa, da
que tiñan coñecemento por outros centros, o alumnado, xa que mellorou as relacións entre eles e como non o profesorado que ve como
medidas de calidade coma estas axudan no día a día.

5. MELLORA DO NIVEL DE COÑECEMENTOS PARA ACADAR A EXCELENCIA

Grao de participación das familias

7

Grao de mellora da calidade educativa

8

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

8

Grao de satisfacción (descrición)

Iniciarnos neste programa, abriunos as portas a novas iniciativa coma a participación no PITEAS o que estanos a dar publicidade na
comunidade e aportando novo alumnado.  Ademais o alumnado participante o fai con moito interese xa que se teñen en conta aquelas
cousas nas que destacan o nas que lles gustan máis.

6. MELLORA DA CALIDADE NA XESTIÓN DOS CENTROS
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Grao de mellora da calidade educativa

8

Grao de mellora da convivencia no centro

9

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

8

Grao de satisfacción (descrición)

Era una necesidade dispor dun carné escolar unificado, duradero, e con múltiples impresións que faciliten a organización e utilización dos
medios que a administración pon enriba da mesa para o alumnado.
Os documentos precisan de ser revisado e actualizados e qué mellor sistema que a través deste programa.
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Modificacións introducidas respecto ao proxecto inicial
1. PROA (ACOMPAÑAMENTO ESCOLAR FÓRA DO HORARIO LECTIVO)

Cambios na metodoloxía didáctica

Fíxose una metodoloxía de acompañamento do alumnado, a través dunha axenda e revisando as tarefas que tiñan semana a semana.

Cambios no número de grupos ou de alumnado participante

As cifas movéronse entre os 25 e os 30 rapaces (tiñamos dous grupos autorizados), tendo algunhas altas, se detectábanse necesidades e
algunhas baixas, se non se detectava interese,

Modificacións no horario

O horario mantívose na duración e nos días, sen embargo descobrimos que éra máis doado adiantar e xuntar á xonada de mañás,
obviamente facendo un descanso para a comida.

Modificacións en canto ao persoal docente

Non as houbo.

Modificacións en canto ao número de medidas concretas levadas a cabo

Non has houbo.

Modificacións no orzamento do transporte

Non has houbo.

Outras modificacións

Non has houbo.

5. MELLORA DO NIVEL DE COÑECEMENTOS PARA ACADAR A EXCELENCIA

Cambios na metodoloxía didáctica

Non has houbo.

Cambios no número de grupos ou de alumnos participantes

Non has houbo.
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Modificacións no horario

Non has houbo.

Modificacións en canto ao número ou identidade do persoal docente participante

Non has houbo.

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

Non has houbo.

Outras modificacións

Non has houbo.

6. MELLORA DA CALIDADE NA XESTIÓN DOS CENTROS

Modificacións no horario

Non has houbo.

Modificacións en canto ao número ou identidade do persoal docente participante

Non has houbo.

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

Non has houbo.

Outras modificacións

Non has houbo.
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Logros acadados
1. PROA (ACOMPAÑAMENTO ESCOLAR FÓRA DO HORARIO LECTIVO)

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

3

Atención individualizada do alumnado por parte do/a docente no programa PROA

5

Incremento da porcentaxe de asistencia ao programa respecto dos cursos anteriores

5

Nivel de adquisición no alumnado participante da competencia matemática e da competencia en comunicación
lingüística
2

Mellora no alumnado participante dos hábitos e técnicas de estudo

2

Outras melloras relacionadas co alumnado

Non has houbo.

5. 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

5

Mellora das cualificacións do alumnado participante

2
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Outras melloras relacionadas co alumnado

Non has houbo.

6. MELLORA DA CALIDADE NA XESTIÓN DOS CENTROS

Simplificación dos documentos administrativos do centro

A través da web do centro e protocolizando tarefas.

Actualización dos documentos oficiais do centro

A través da web do centro e protocolizando tarefas.

Estandarización dos documentos oficiais do centro (programacións didácticas, plan de atención ao alumnado con
materias pendentes, comunicación coas familias...)
A través da web do centro e protocolizando tarefas.

Outras melloras

Non as houbo.
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Propostas de mellora orientadas ao centro
1. PROA (ACOMPAÑAMENTO ESCOLAR FÓRA DO HORARIO LECTIVO)

Calcular mellor o orzamento mensual para transporte escolar.

Si

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

Si

Coordinarse con outro/s centro/s do entorno para compartir o custo do transporte escolar.

Si

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

Si

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

Si

Optimizar a preselección do alumnado participante na avaliación ordinaria ou extraordinaria

Si

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

Si

Mellorar os criterios de selección do alumnado.

Si

Outras propostas de mellora.

Que comece antes, isto é, xa no 1º trimestre.

5. MELLORA DO NIVEL DE COÑECEMENTOS PARA ACADAR A EXCELENCIA
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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

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

Si

Orientar algunha das actividades á preparación das probas de avaliación final de primaria e/ou secundaria.

Si

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

Outras propostas de mellora

Precisábamos máis recursos pois beseamos as nosas actuacións na impartición de talleres de altas capacidades e profesores de prestixio
para o coro, e obviamente faltarons medios.

6. 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.

Logo da posta en funcionamento para este ano, valoraremos os resultados e propondremos máis opcións de traballo, os resultados neste
apartadon vense a partir do ano seguinte.
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Propostas de mellora orientadas á administración educativa
Común para tódalas modalidades

Melloras relativas á xestión a través da aplicación

Non son necesarias, funciona ben.

Melloras relativas ao asesoramento dende a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Non son necesarias, funciona ben.

Melloras relativas aos recursos humanos e/ou materiais dos programas

Houbéramos agradecido ter máis recursos humnados (monitores para as clases de excelencia) e materiais (transporte, dotación para cada
proxecto...)

Melloras relativas ao funcionamento do programa PROA

Que comece xa no primeiro trimestre.

Melloras relativas á formación do profesorado

Máis xornadas ao respecto.

Outras

Máis recursos.
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