
NOME DO CENTRO

Memoria Contratos-Programa 2016/2017

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 85

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

MemoriaProxecto

25 10

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

MemoriaProxecto

45 75

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

MemoriaProxecto

10 20

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

MemoriaProxecto

50 50

2a. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA MATEMÁTICA

h) Indicadores.

Porcentaxe de aprobados na avaliación ordinaria de xuño en matemáticas.

MemoriaProxecto

70 75

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

MemoriaProxecto

50 80

2b. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA
h) Indicadores.

Porcentaxe de aprobados na avaliación ordinaria de xuño nas asignaturas de lingua galega e
lingua castelá.

MemoriaProxecto

60 60

Porcentaxe de mellora dos resultados obtidos na competencia lingüística respecto da 1ª
avaliación.

MemoriaProxecto

50 50

Sinale outro, se o desexa:
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Grao de consecución dos indicadores acordados no contrato-programa

¿ Porcentaxe de alumnado que selecciona materias optativas de Lingua e Literaturas Galegas en Bacharelato.
o 25.
¿ Porcentaxe de mellora na competencia lingüística oral e escrita en galego.
o 20.
¿ Porcentaxe do aumento do uso do galego no ámbito escolar.
o 15.
¿ Porcentaxe do aumento da valoración e identificación coa propia lingua e cultura.
o 25.

· Alumnado (%) que selecciona materias optativas de Lingua e Literatura Galega en Bacharelato: 25%
· Porcentaxe de mellora na competencia lingüística oral e escrita en galego: 20%
· Porcentaxe do aumento do uso do galego no ámbito escolar: 15%
· Porcentaxe do aumento da valoración e identificación coa propia lingua e cultura: 25%

Proxecto:

Memoria:

2c. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E
TECNOLOXÍA
h) Indicadores.

Porcentaxe de aprobados na avaliación ordinaria de xuño nas asignaturas relacionadas con
estas competencias.

MemoriaProxecto

70 80

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

MemoriaProxecto

50 80

3. MELLORA DA CONVIVENCIA E PROMOCIÓN DA IGUALDADE NOS CENTROS

h) Indicadores (sinale como mínimo 1 deles).

Número de actividades desenvolvidas no centro dirixidas á sensibilización da comunidade
educativa na igualdade entre mulleres e homes para previr posibles situacións de violencia de
xénero.

MemoriaProxecto

10 8

Número de actividades desenvolvidas no centro en colaboración con outras institucións locais
encamiñadas a promover entre o alumnado accións formativas para a promoción da igualdade
de oportunidades entre mulleres e homes e persoas con algún tipo de discapacidade.

MemoriaProxecto

10 8

Número de actividades específicas desenvolvidas no centro relacionadas coa igualdade entre
mulleres e homes.

MemoriaProxecto

5 4

Porcentaxe de aumento do nº de casos resoltos pola vía da mediación.

MemoriaProxecto

15 100
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Porcentaxe de incremento da participación das familias (nas xuntanzas, na Escola de Pais e
Nais...).

MemoriaProxecto

15 15

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

MemoriaProxecto

10 100

Porcentaxe de redución da apertura do nº de expedientes.

MemoriaProxecto

50 100

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

MemoriaProxecto

50 14

Porcentaxe de redución do nº de intervencións da xefatura de estudos na mediación de
conflitos.

MemoriaProxecto

50 36

4. 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 5

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

MemoriaProxecto

10

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 30

Porcentaxe de aumento da participación en premios relacionados coa excelencia.

MemoriaProxecto

5 5

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 20
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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 10

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 5

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

MemoriaProxecto

20 30

Sinale outro, se o desexa:

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

30

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 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.

Proxecto:

Memoria:
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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.
Incorporouse os logos PITEAS, Fundación Barrie, USC y Altas capacidades aos habituais por estar a desenvolver novos proxectos.
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NOME DO CENTRO

Memoria Contratos-Programa 2016/2017

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

9

Grao de mellora da convivencia no centro

9

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

9

Grao de satisfacción (descrición)

Mellora na organizacíon dos grupos con respecto ao curso pasado, cunha mellora nos resultados académicos do alumnado.

2a. 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 do 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.

2b. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Grao de mellora da competencia en comunicación lingüística

8
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IES A Xunqueira II36018379

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

8

Grao de satisfacción (descrición)

O obxectivo fundamental era acadar una mellora palpable na competencia en comunicación lingüística en xeral e, máis concretamente, en
galego, toda vez que se detectou unha preocupante situación inicial no alumnado dos cursos máis baixos (diglosia, rexeitamento e
valoración negativa e despectiva do idioma, graves erros na escrita e a fala...).

Nese sentido e, aínda que queda moito por facer, o resultado é satisfactorio; puidose observar una tímida e progresiva normalización no
uso do galego e unha mellora de aspectos concretos como a producción escrita e a exposición oral.

2c. 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

8

Grao de satisfacción (descrición)

Mellora no comportamento do alumnado e tamén notouse unha mellora na motivación.

3. MELLORA DA CONVIVENCIA E PROMOCIÓN DA IGUALDADE NOS CENTROS

Grao de participación das familias

3

Grao de mellora da convivencia no centro

8

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

8

Grao de satisfacción (descrición)

 Notouse unha importante mellora na convivencia. O desenvolvemento do programa TEI favoreceu que moitos dos problemas que
aparecían en 1º da ESO se resolveran de forma pacífica. Así mesmo o alumnado de 3º ESO fíxose máis consciente da necesidade dunha

 24Páxina 7 de



NOME DO CENTRO

Memoria Contratos-Programa 2016/2017

CÓDIGO

DATOS DO CENTRO

IES A Xunqueira II36018379

boa convivencia.
Da totalidade dos titores TEI o 43,37% tiveron algunha intervención das que o 96,23% acadaron resolución positiva do conflicto.

4. PREVENCIÓN DO ABANDONO TEMPERÁN E DO ABSENTISMO ESCOLAR

Grao de participación das familias

7

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

9

Grao de satisfacción (descrición)

O grado de satisfacción é moi alto, porque o alumnado participante implicouse de forma activa en todas as profostas formativas. A actitude
foi de implicación e de superación, así como de colaboración entre os grupos confiurados. Trataron en todo momento de ser constructivos,
aportando valoaracióne análise as porpostas realizadas.

5. MELLORA DO NIVEL DE COÑECEMENTOS PARA ACADAR A EXCELENCIA

Grao de participación das familias

5

Grao de mellora da calidade educativa

8

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

8

Grao de satisfacción (descrición)

O grupo de profesores que formamos o equipo Piteas, unto co Equipo directivo do centro estamos realmente satisfeitos do grao de
consecución dos obxectivos coa participación neste programa. A mellora da calidade educativa no centro vese reflexada non só na mellora
dos resultados académicos, senón na mellora da convivencia. (Somos un centro participante no programa TEI)

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

7

Grao de mellora da convivencia no centro

7

Grao de satisfacción coa organización interna do programa

7

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
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NOME DO CENTRO

Memoria Contratos-Programa 2016/2017

CÓDIGO

DATOS DO CENTRO

IES A Xunqueira II36018379

Modificacións introducidas respecto ao proxecto inicial
1. PROA (ACOMPAÑAMENTO ESCOLAR FÓRA DO HORARIO LECTIVO)

Cambios na metodoloxía didáctica

Nada salientable.

Cambios no número de grupos ou de alumnado participante

Houbo dúas incorporación e unha baixa.

Modificacións no horario

Nada salientable.

Modificacións en canto ao persoal docente

Nada salientable.

Modificacións en canto ao número de medidas concretas levadas a cabo

Nun dos grupos pasouse de traballar en pequeno grupo a ensinanza individualizada por mor de conseguir unha maior atención e
rendemento, que acontenceu.

Modificacións no orzamento do transporte

Nada salientable.

Outras modificacións

Nada salientable.

2a. 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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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

Recursos manipulativos para alcanzar a adquisición significativa dos conceptos matemáticos medianta a manipulación dos obxectos e
instrumentos de navegación.

2b. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Cambios na metodoloxía didáctica

Non houbo ningún destacable; tratouse sempre de potenciar o uso das TIC¿s e os recursos web para tratar de facer as acrividades o máis
atractivas posible de cara ao alumnado.

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 ninguna destacable

Outras modificacións

Non houbo.

2c. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E
TECNOLOXÍA

Cambios na metodoloxía didáctica

Integración da educación ambiental de forma práctica.

Modificacións en canto ao número ou identidade do persoal docente participante

Nada salientable.

Modificacións en canto ao número de medidas concretas levadas a cabo

Non se procedeu á instalación dun sistema de rego por goteo debido á falta de tempo, deixarase para o vindeiro curso.
O viveiro forestal foi reducido.
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Outras modificacións

A programación dos robots mbot Ranger íase facer co alumnado de 2º da ESO pero debido á dificultade de programación empregada,
fíxose nas sesións de tecnoloxía en 4º da ESO.
O invernadoiro foi traballado polo alumnado de 1º da ESO dentro da materia de bioloxía , participando o profesorado de tecnoloxía.  Tamén
nos períodos de lecer dos mércores se traballou no invernadoiro con alumnado voluntario de 1º e 2º da ESO.
Non se fixeron medicións de son cos robots mbot.

3. MELLORA DA CONVIVENCIA E PROMOCIÓN DA IGUALDADE NOS CENTROS

Cambios no número de grupos ou de alumnado participante

Foron oito grupos os que participaron. O 100% do alumnado de 1º ESO e o 91,20% do alumnado de 3º ESO

Modificacións no horario

Fixéronse coincidir as titorías dos grupos de 1º e 3º ESO por letras.

Modificacións en canto ao número ou identidade do persoal docente participante

6 profesores implicados no programa TEI, e 2 cara final de curso en igualdade de xënero.

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

Empezouse co prgrama TEI, realizáronse unhas xornadas de asertivodade e iniciouse un obradoiro de resolucion de conflictos.

Outras modificacións

Nada salientable.

4. PREVENCIÓN DO ABANDONO TEMPERÁN E DO ABSENTISMO ESCOLAR

Modificacións no horario

Non houbo modificacións significativas neste apartado

Modificacións en canto ao número ou identidade do persoal docente participante

Non houbo modificacións significativas neste apartado, salvo tres alumnas que deixaron de asistir ao centro educativo.

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

Non houbo modificacións significativas neste apartado.
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Outras modificacións

Non as houbo.

5. 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. Os cambios que se produciron responden aos contidos
traballados, 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

O número de alumnos para os que plantexamos o programa foi menor que a demanda real, chegando a duplicar as prazas iniciais para as
actividades propostas, polo que se duplicou a oferta co fin de atender ao máximo número de alumnos e alumnas posibles

Modificacións no horario

Non houbo cambios

Modificacións en canto ao número ou identidade do persoal docente participante

O profesorado implicado inicialmente tamén aumentou a medida que avanzaba o curso, polo que ademáis de aumentar o profesorado
colaborador de Piteas, xurdiron novas actividades propostas por profesorado ligado ao Clube de Ciencia que se puxo en marcha no
segundo trimestre do curso por primeira vez.

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

Debido ao gran interese observado no noso alumnado polo ámbito STEM, levamos adiante actividades de Robótica e Programación que
inicialmente non estaban programadas, así como actividades no Laboratorio de Química e actividades de Comunicación audiovisual que
non estaban inicialmente programadas.

Outras modificacións

Non houbo máis modificacións

6. MELLORA DA CALIDADE NA XESTIÓN DOS CENTROS

Modificacións no horario

Cada vez precisa de máis horas de traballo, que, ás veces, non temos.

Modificacións en canto ao número ou identidade do persoal docente participante

Pouco a pouco incorporouse máis profesorado aos procedementos.
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Modificacións en canto ao número ou tipo de medidas concretas levadas a cabo

Nada salientable.

Outras modificacións

Nada salientable.
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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

4

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
4

Mellora no alumnado participante dos hábitos e técnicas de estudo

4

Outras melloras relacionadas co alumnado

Nada salientable.

2a. 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

 24Páxina 15 de



NOME DO CENTRO

Memoria Contratos-Programa 2016/2017

CÓDIGO

DATOS DO CENTRO

IES A Xunqueira II36018379

Mellora das habilidades persoais e sociais no alumnado participante

5

Outras melloras relacionadas co alumnado

Nada salientable.

2b. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

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

4

Mellora nas cualificacións do alumnado participante

3

Mellora da adquisición da competencia en comunicación lingüística no alumnado participante

3

Mellora das habilidades persoais e sociais no alumnado participante

4

Outras melloras relacionadas co alumnado

Tendo en conta o punto de partida do alumnado respecto ao uso do galego, obtívose una mellora certamente considerable non só na
corrección escrita ou oral da lingua senón tamén na superación de certos prexuízos negativos e no uso máis ou menos normalizado do
galego, cando menos, no propio centro.

2c. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E
TECNOLOXÍA

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

3

Mellora nas cualificacións do alumnado participante

3
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Mellora da adquisición das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  no alumnado participante

4

Mellora das habilidades persoais e sociais no alumnado participante

3

Outras melloras relacionadas co alumnado

Nada salientable.

3. MELLORA DA CONVIVENCIA E PROMOCIÓN DA IGUALDADE NOS CENTROS

Diminución no número de partes de conduta no centro

2

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

Incremento no número de alumnado mediador/titor

5

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

3
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Outras melloras relacionadas co alumnado

Nada salientable.

4. 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

Foi significativa a mellora na comunicación do alumnado, xa que foron capaces de expresarse de forma asertiva e de afrontar os conflictos
externos e internos sen violencia.

5. MELLORA DO NIVEL DE COÑECEMENTOS PARA ACADAR A EXCELENCIA

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

2

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

5

Mellora das cualificacións do alumnado participante

3

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)

6. MELLORA DA CALIDADE NA XESTIÓN DOS CENTROS
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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

Este ano procedeuse coa actualización da PXA e a memoria anual de centro, para os vindeiros cursos deixamos o NOF, PE, plan de
convivencia, plan Lector, plan anual da lectura, plan TIC, plan de autoprotección...

Estandarización dos documentos oficiais do centro (programacións didácticas, plan de atención ao alumnado con
materias pendentes, comunicación coas familias...)
Xa temos unha plantillda 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 atendenda as características propias de cada departamento.

Outras melloras

Nada salientable.
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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.

Non

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.

Non

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

Non

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

Si

Mellorar os criterios de selección do alumnado.

Si

Outras propostas de mellora.

Nada salientable.

2a. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA MATEMÁTICA
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Incidir especialmente sobre as estratexias de cálculo mental e razoamento lóxico.

Si

Lograr unha mellora no alumnado participante na adquisición da competencia matemática

Si

Outras propostas de mellora.

Reforzo do coñecemento teórico coa observación.

2b. 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.

· Sería bo ampliar a oferta e diversidade dos recursos empregados, máis alá de fondos bibliográficos: filmes, música, actuacións ao vivo,
teatro, visita aos estudios da CRTVG...

2c. 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.

Houbo unha mellora nos resultados en 2º da ESO e en 4º da ESO.

3. MELLORA DA CONVIVENCIA E PROMOCIÓN DA IGUALDADE NOS CENTROS

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

Si
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Implantar no centro unha Escola de familias.

NC

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

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

Si

Outras propostas de mellora.

Desenvolver un grupo específico de alumnos mediadores con formación específica.
Programa de igualdade de xénero.

4. 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 colaboración familiar.
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5. 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 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

Nada salientable.

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.

Coma sempre, máis recursos neste apartado xa que a cantidade asignada é insuficiente.
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Propostas de mellora orientadas á administración educativa
Común para tódalas modalidades

Melloras relativas á xestión a través da aplicación

Nada salientable.

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

· 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 melor aplicación destes programas, por exemplo no Piteas, 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 do programa PROA

Nada salientable.

Melloras relativas á formación do profesorado

Nada salientable.

Outras

Nada salientable.
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