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1.- Introdución.
O procedemento para a avaliación dos directores dos centros docentes públicos
dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional unha vez cumpridos catro anos de mandato, tanto para solicitar
a prórroga do nomeamento de director (Orde do 21 de decembro de 2010) como
para consolidar parcialmente o complemento específico (ORDE do 18 de febreiro de 2015)
establecen, ademais, a necesidade de achegar unha memoria do traballo desenvolvido nos
últimos catro anos.
Estando resolto a continuar no cargo de director do IES A Xunqueira II de Pontevedra catro
anos máis, achego a solicitude e acompáñoa da presente memoria.
A miña decisión vén referendada polo apoio do meu equipo directivo, pola resposta da
comunidade educativa informada das miñas intencións, e polos meus desexos de dar continuidade
a un proxecto aínda sen terminar, proxecto que debe ser completado ata obter a mellor calidade
da ensinanza neste centro, referente do ensino público desta cidade.
Cando te inicias nun proxecto coma este, non te das conta do alcance do mesmo até que
pouco a pouco vas coñecendo a realidade do centro e a proxección que lle queres dar. Nun primeiro
lugar cheguei ao centro en setembro de
2003 por concurso de traslados, sen
embargo nun cubrín o meu posto até
setembro de 2008 xa que por aquel entón
tiña concedida unha comisión de servizos como Asesor Siega da Sección de CFR de Cangas de
Morrazo facéndome cargo da posta en funcionamento, titorización e formación sobre a xestión
académica do ensino (en adiante XADE) nos preto de 135 centros que abranguía a miña zona de
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actuación.
Finalizada a comisión de servizos, a directora dos períodos 2008/2012 e 2012/2016, Dª
Cristina López Gago, decidiu contar comigo para formar parte do equipo directivo, nun primeiro
cuadrienio coma xefe de estudos e nun segundo coma secretario permitíndome coñecer mellor o
funcionamento do centro ao mesmo tempo que aplicar aquelas indicacións que eu daba durante a
miña asesoría Siega. Foron 8 cursos nos que pouco a pouco fun levando a miña visión de como tería
que ser o centro educativo e como tiña que funcionar. Foi o xerme e os alicerces para presentar a
miña candidatura coma director para o período 2016/2020.
Nestes doce cursos o centro fixo un cambio cuantitativo e cualitativo, mellorando as
instalacións, os resultados académicos, os datos de admisión, a organización e funcionamento, o
número de proxectos de innovación educativa e o impacto a través da imaxe corporativa e a
proxección exterior e en medios.
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2.- Proxecto de dirección. Grao de consecución dos obxectivos
propostos. Recursos e dificultades.
En 2016 propuxen uns obxectivos e prioridades para acadar nos catro anos de dirección tendo en conta
o coñecemento da realidade do centro, baseándome na miña antigüidade nel.
A continuación achégase un resumo explicativo sobre o grao de consecución de cada un deles:

2.1.- Obxectivos xerais.
1. Crear un bo clima de traballo e convivencia no centro, facendo principal fincapé na
igualdade real e efectiva entre mulleres e homes.
Deixando de lado a rixidez e o formalismo do ensino ordinario, é preciso
traballar pola convivencia polo que deséñanse actividades de cohesión,
benvida, gozo e aprendizaxe tales como a xornada de benvida,
magosto/halloween/samaín, xornadas lúdico-deportivas (patinaxe sobre xeo,
deportes acuáticos no Oitavén), lecer alternativo (deportes nas pistas
exteriores, xogos tradicionais e deportes de interior como o xadrez e tenis de
mesa), ágapes o merendas para conmemoracións ou actividades
complementarias e xornadas de fin de curso.
Para o profesorado e persoal de administración e servizos tamén ágapes de
inicio, Nadal e fin de curso e comidas ao longo do curso.
2. Mellorar os resultados académicos.
A melloría dos resultados é evidente e importante, sobre todo, no tempo pois é una
medida que habitualmente ten unha subida importante ao principio dun cambio e
logo mantense, con leves modificacións. Nas seguintes táboas se poden ver os
resultados obtidos.
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ABAU - PAU

18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12

Av. ordinaria

83%

96%

90%

91%

95%

91%

87%

93%

Av. extraordinaria

13%

0%

75%

73%

100%

73%

80%

78%

Avaliación ordinaria
1º da ESO

48%

52%

63%

51%

2º da ESO

49%

52%

47%

34%

3º da ESO

58%

38%

54%

51%

4º da ESO

38%

41%

61%

56%

1º de bacharelato

55%

51%

55%

44%

2º de bacharelato

80%

62%

67%

63%

•
1º ESO  24%

3º ESO  6%

4º ESO  9%

1º BTO  25%

2º BTO  6%

No curso 2017/18 só mellorou 2º da ESO, empeorando o resto.

2º ESO  11%

•
1º ESO  -7%

No curso académico 2016/17 melloraron tódolos niveis educativos.

2º ESO  38%

•
1º ESO  -8%

18/19 17/18 16/17 15/16

3º ESO  -30%

4º ESO  -23%

1º BTO  -7%

2º BTO  -7%

No curso 2018/19 melloraron 3 niveis e empeoraron os outros 3.

2º ESO  -6%

3º ESO  53%

4º ESO  -7%

1º BTO  8%

2º BTO  30%

3. Consolidar e ampliar os cadros de persoal docente e de administración e servizos, da
matrícula e da oferta educativa.
•

O cupo de profesorado ven determinado pola Consellería polo que pouco ou
nulo marxe de manobra dispoñemos, sen embargo a través da
implementación de diversos programas de innovación educativa podemos
contar con máis efectivos (+34 sesións lectivas):
o Contratos-programa  + 2 profesoras a media xornada. Unha para
reforzo de ámbito lingüísitico-social, ámbito científico-matemático e
de inglés para 1º e 2º da ESO, e outra para reforzo da competencia en
ciencia e tenoloxía.
o CUALE / DELF e francés 1ª lingua  +1 auxiliar de conversa a media
xornada.

•

As cifras de matrículas están crecendo a un ritmo non habitual, marcando
cifras de matrícula que non se tiña visto no centro nos últimos 15 anos,
mostra do interese das familias polo noso proxecto educativo, amen doutras
variables como poden ser o volume de alumnado dos centros adscritos ou a
Páxina 5

Memoria de dirección do período 2016/2020.

natalidade. Estas son as cifras que o demostran:
Período 2016/2020.
Director: Juan Carlos Pérez Mestre.
Período 2008/2016
Directora: Mª Cristina López Gago.

Período 2004/2008.
Director: José Manuel García Amor.
Período 2000/2004.
Director: Francisco J. M. Villamil Fdez.

•

19/20  651

18/19  614

17/18  582

16/17  562

15/16  546

14/15  540

13/14  547

12/13  527

11/12  556

10/11  513

09/10  526

08/09  574

05/06  576

04/05  601

07/08  578

06/07  560

03/04  622 02/03  643 01/02  726

O cupo de persoal de administración e servizos ven determinado pola
Consellería polo que pouco ou nulo marxe de manobra dispoñemos, sen
embargo dado o aumento de matrícula dos últimos cursos, se nos ten
informado que antes do verán de 2020 dotarannos cunha segunda persoa
auxiliar administrativa.

•

Nestes catro cursos implantamos un sistema de oferta dinámica, de tal xeito
que a comisión de coordinación pedagóxica (en adiante CCP) determina as
materias e itinerarios que se ofertan no 2º trimestre, o alumnado establece
as súas preferencias no 3º trimestre e logo péchanse as combinación a través
da matrícula ordinaria e extraordinaria, barallando as seguintes cifras:
i. 1º ESO  12 opcións de matrícula en orixe, 8 opcións reais.
ii. 2º ESO  12 opcións de matrícula en orixe, 8 opcións reais.
iii. 2º ESO PMAR  12 opcións de matrícula en orixe, 4 opcións reais.
iv. 3º ESO  24 opcións de matrícula en orixe, 8 opcións reais.
v. 3º ESO PMAR  6 opcións de matrícula en orixe, 4 opcións reais.
vi. 4º ESO  2.400 opcións de matrícula en orixe, 40 opcións reais.
vii. 1º BTO  1.608 opcións de matrícula en orixe, 26 opcións reais.
viii. 2º BTO  17.664 opcións de matrícula en orixe, 37 opcións reais.

4. Mellorar do prestixio exterior do centro: a nosa imaxe.
•

Procedeuse coa normalización da identidade corporativa a través da
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cartelería, impresos e obxectos promocionais (bolígrafos, chaveiros, chapas,
camisetas...)
•

Estableceuse un gabinete de prensa para a elaboración de notas de prensa e
relacións cos medios.

•

Particípase en feiras e eventos externos.

•

Case tódolos anos recibimos premios no ámbito das STEAM (Grifols,
Pontenciencia, Galiciencia...)

•

Centro de referencia, a proposta do Gabinete da Conselleira, para o
programa de “expediciones pedagógicas” da fundación Princesa de
Girona no 2019 e para a celebración das I xornadas SEMGal no 2020.

5. Maior implicación da comunidade educativa nos obxectivos do centro.
•

Cada día son máis os compañeiros que ven o valor engadido dos
proxectos de innovación educativa no día a día das clases.

6. Integrarnos na contorna coma unha institución relevante.
•

Son frecuentes as chamadas doutros centros interesándose polo
noso centro. (Reunións de direccións de IES, Xunta Provincial (en
adiante XPD), Xunta Autonómica (en adiante XAD), Asociación de
Direccións de IES de Galcia (en adiante ADDIGA)...)

•

Felicítannos anualmente as compañías de transporte polo sistema
organizativo, sendo o centro con + liñas da cidade (470 rapaces).

•

Único centro da comunidade visitado en dúas ocasións polo
Consellerio D. Román Rodríguez ao
respecto

dos

proxectos

de

innovación no centro (Biblioteca no
2016/17 e Espazos maker

no

2017/18), e pola Conselleira

Dª

Carmen Pomar polo mesmo motivo
(Semana da Música no 2018/19 e I
xornada SEMGal no 2019/20).
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2.2.- Obxectivos específicos.
1. Planificación e xestión.
•

Redacción dun plan estratéxico e un plan anual, a través do proxecto de
dirección a Programación Xeral Anual (en adiante PXA).

•

Consolidación do sistema documental, coa reelaboración de 2
documentos marco anuais.

•

Progresiva procedimentación das actividades propias do centro,
coa normalización de 10 procesos ou procedementos anuais.

•

Mellora da comunicación interna e externa, a través do Edixgal (titorías),
abalarMóbil (comunicacións), Whatsapp (prioritarias), correo electrónico
(profesorado, PAS, exalumnado e axentes externos) e páxina web, tendo
recibido habituais parabéns polo seu contido, actualización e punto de
referencia.

2. Ensinanza-aprendizaxe.
•

Consolidación e mellora das carpetas iniciais de profesorado, persoas titoras
e xefaturas de departamento (dispoñibles a principio de curso, nas reunións
que for preciso e tamén na web).

•

Medidas concretas para a mellora dos resultados
académicos a través da normalización de proxectos de innovación educativa
no centro.

Proxectos implementados.
2015/16  14

•

2016/17  28

2017/18  45

2018/19  61

2019/20  65

Consolidación e ampliación das medidas ordinarias e extraordinarias da
atención á diversidade.

Número de sesións semanais.
1º ESO  59

•

2º ESO  60 3º ESO  31 4º ESO  21 1º BTO  13

2º BTO  15

Participación no programa de seccións bilingües e/ou na rede de centros
plurilingües, tendo en proxecto a implementación dunha ou dúas materias,
agardando que sexa unha realidade o vindeiro curso.

•

Aumento da oferta educativa do noso centro.
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Número de materias novas.
2016/17  3

•

2017/18  5

2018/19  8

2019/20  4

Iniciativa de estudo compartido e solidario, realizado a través da liña RefórzaT da convocatoria dos Contratos-programa.

•

Recoñecemento ao esforzo e ao traballo ben feito, a través do DELF Scolaire,
Olimpíadas, concursos e premios, etc.

3. Convivencia.
•

Elaboración dun plan de formación de
delegados e representantes do alumnado no
consello escolar a través de reunións trimestrais e “super” delegado por nivel.

•

Actualización do plan de convivencia e as normas de organización e
funcionamento (NOF), actualmente en proceso.

•

Mellora dos procedementos de acollida
ao alumnado, persoal docente e de
administración e servizos, a través das xornadas de portas abertas, xornadas
de acollida, carpetas de benvida, folletos...

•

Posta en funcionamento do programa TEI (titoría entre iguais) e impulso da
aula de convivencia, mediante o programa TEI (1º e 3º da ESO) e o programa
de mediación (2º e 4º da ESO).

4. Instalación, dotacións e equipamento.
•

Consolidación e mellora da conectividade da rede
educativa e dos medios TIC conforme ao seguinte:
i. Fibra óptica de 200/25 MB/s fronte aos 8/1 MB/s do ano 2016.
ii. 3 aulas de informática, 2 no 2016 e 1 no 2014.
iii. 750 ordenadores, 6 fotocopiadoras, 14 impresoras departamentales.
iv. Escaneo por rede personalizado e directo ao correo electrónico
profesional en 5 puntos estratéxicos (fotocopiadoras).
v. Nova megafonía no salón de actos e renovación da de aula.

•

Sistematización do mantemento, a través do grupo TIC.

•

Reorganización dos espazos do centro de xeito anual segundo as necesidades.

•

Dotacións e equipamento de gran calado.
i. Renovación de pupitres, aulas de informática, Ed. Física, laboratorios
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e Espazo maker.
ii. Preto de 25.000€ anuais finalistas. (luminarias, falsos teitos,
illamento)
•

Implementación do plan de autoproteción e normalización do simulacro de
evacuación unha vez ao ano no 1º trimestre.

•

Medidas de aforro enerxético.
i. 100% Válvulas termostáticas e 75% iluminación Led.
ii. 95% Illamento en ventás e caixas de persianas, 75%
falsos teitos e 90% de parqué.
iii. 100% Perlizadores. (grifos e fluxómetros)
iv. Domótica. (100% de iluminación de paso, 98% de persianas, 50% de
portas automáticas)

•

Medidas de seguridade.
i. Instalación de vidros dobres en todo o andar baixo.
ii. Ampliación das zonas de vixilancia da alarma.
iii. Garantía de uso das portas de emerxencia.

5. Actividades complementarias e extraescolares
•

Intercambios escolares, cun intercambio virtual con un centro educativo de
Taiwán no curso 2018/19.

•

Protocolización das mesmas, con documentos de solicitude, tramitación e
xustificación interna e externa.

•

Oferta consolidada de 60 actividades por trimestre. (3 x dep. , 10 por nivel)

•

Participación en proxectos europeos, a través da recepción de auxiliares de
oficina francesas e do Erasmus+, este último en proceso de solicitude.

•

Oferta de actividades vespertinas, tales como o
club de ciencias, o club de lectura, o CUALE e o
DELF, o Espazo maker, formación de profesorado o Parlamento Xove,
Refórza-T, o STEMbach...

•

Apoio de conciliación da vida familiar e laboral a través do servizo de comedor
subvencionado na cafetería do centro.

6. Relacións externas
•

Potenciar a relación cos centros adscritos e colaboración con outros centros
educativos a través da xornada de acollida integrada na Semana da Música e
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de reunións de direccións de IES de Pontevedra, XPD, XAD e ADDIGA.
•

Colaboración con calquera outro tipo de institución
citando como exemplo a renovación do pavillón A
Xunqueira, con uso preferente para as clases de
educación física durante o horario de clases ou o
campamento de inglés que se celebrou o pasado verán nas nosas instalación
conseguindo colaboracións puntuais pola organización do mesmo
(contacontos, preparación para certificación de idiomas e mesa profesional
de tenis de mesa)

•

Cerimonias de fin de etapa, coas consolidación da de 2º de bacharelato e en
estudo a de 4º da ESO.

•

Relación co antigo alumnado, a
través

de

comunicacións

regulares por correo electrónico.
•

Impacto e imaxe exterior do
centro,

xa

comentada

anteriormente.
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3.- Situacións que ampliaron ou modificaron o proxecto inicial.
En esencia o proxecto de dirección inicial foi seguido na súa maior parte, con algunha ampliación
ou modificación dos obxectivos e das propostas de mellora. Cabe destacar a non implementación de
novas etapas educativas, tales como a formación profesional ou o bacharelato internacional, como
alternativas á ESO e o bacharelato autorizado no centro xa que non se acadou consenso suficiente no
claustro e por conseguinte no consello escolar,
Catro cursos máis pasaron por diante e seguimos sen o tan
esperado e necesitado ascensor, unha vella demanda de hai xa máis de 20
anos e que sempre nos prometen ou informan de que “estamos en iso”
pero a realidade é que segue pendente a súa instalación por parte da
Xefatura territorial. Isto é importante pois ás veces temos mobilizados até
240 rapaces polas lesións duns poucos, xa que por cada rapaz con
mobilidade reducida, temos de mover outros 59.
A domotización da sala de caldeiras tamén quedou pendente pois agora mesmo estamos
pendentes dun cambio de tecnoloxía de calor a través da unidade técnica e o Inega para un proxecto
integrado de pellets de tódolos centros educativos da “Xunqueira” (2 IES, 1 CIFP, 2 CEIPs, 1 EOI e un CFR)
Outras medidas como a actualización do plan de convivencia (en adiante PC) e as normas de
organización e funcionamento (en adiante NOF), ou mesmo a implementación de seccións bilingües
encóntranse en proceso ou ben adíanse para o segundo mandato xa que non se deron as circunstancias
oportunas o ben houbo outras de maior prioridade, como por exemplo a elaboración do plan de
igualdade (en adiante PI), que houbo que redactar nun tempo récord conforme ás instrucións recibidas.
No apartado de proxectos europeos, dispoñemos de colaboracións habituais con estudantes de
prácticas nas oficinas e auxiliar de conversa pero non fomos quen de poñer en marcha un K1 ou K2 do
Páxina 12

Memoria de dirección do período 2016/2020.

Erasmus+.
A cerimonia de fin de etapa para 4º da ESO e a implementación dunha xornada anual de
convivencia con exalumnado tampouco se puideron implementar e adiaranse para o seguinte mandato.
Tamén houbo propostas de mellora ou ampliación que non se
puideron levar a cabo pero que intentaranse abarcar no seguinte
mandato, como é facer a primeira instalación fotovoltaica nun instituto
público da comunidade, a instalación de cortinas no salón de actos que
dean maior confort e melloren a acústica do mesmo, a posta a punto do
sistema de renovación de aire e a mellora dos asentos do mesmo, estes
últimos xa en estudo.
Por ouro lato abarcouse a renovación do 75% dos falsos teitos ao mesmo tempo que a
renovación das luminarias a Led, a alarma e o sistema de megafonía.
Tamén se fixeron grandes obras como a creación do espazo maker, deslocalizando a aula de
música; unión de aulas pequenas para crear novas aulas polo incremento de matrícula, renovación dos
aseos de profesorado e instalación de portas de cristal de corredeira para persoas con mobilidade
reducida.
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4.- Breve referencia aos criterios establecidos no punto seguinte.
4.1.- Dinamización dos órganos colexiados de goberno e de coordinación docente
do centro e o impulso da participación nestes dos diversos colectivos da
comunidade educativa.
Convocados sempre en forma e prazo e con información subministrada con carácter
previo, os órganos colexiados e de coordinación docente (consello escolar, comisión de
convivencia, claustro de profesorado, CCP) reuníronse
de forma sistemática durante estes anos e desde a
dirección do centro impulsouse a participación dos
distintos colectivos neles. Nun centro cun número de
docentes como o noso (preto de 60) é imprescindible a
coordinación a través da CCP na que se resolveron
temas de gran transcendencia (proxecto lingüístico,
oferta

educativa…).

A participación e implicación dos pais e os alumnos no consello, garantindo o máximo rigor
no proceso electoral, creou un bo clima de convivencia que permitiu
canalizar calquera cuestión ou situación a través do diálogo e o
compromiso de todos.
É de destacar o forte apoio recibido por esta dirección por
parte de todos eles. Todos os acordos adoptados, resultado da
reflexión, o traballo en equipo e a avaliación da actividade do centro,
foron executados ou feitos executar con éxito por esta dirección.
A elaboración dos distintos documentos de organización e xestión do centro están
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actualizados contando sempre coa colaboración e aprobación dos correspondentes sectores
da comunidade educativa
4.2.- Xestión dos recursos humanos e materias para proporcionar unha oferta
educativa ampla e axustada ás demandas sociais.
A implementación e consolidación das medidas ordinarias e extraordinarias de
atención á diversidade como a implementación de proxectos de
innovación educativa, supuxo un gran esforzo de coordinación, nun
clima de cooperación, para poder manter a máis ampla oferta
educativa no centro sacrificando o menos posible outras asignacións
horarias existentes, sen embargo buscouse o equilibrio e o consenso
en todo momento. As propostas de necesidades de
recursos humanos adecuadas para cumprir os
obxectivos do sistema educativo público con eficacia e
eficiencia

foron

presentadas ante

os

órganos

competentes ao respecto. Así mesmo, supervisouse o
cumprimento das obrigas profesionais tomando as
decisións e medidas necesarias en cada caso.
Tendo como referencia que unha utilización clara,
racional e efectiva dos recursos redunda na calidade educativa
fíxose un estudo das necesidades fundamentais e as posibilidades
económicas do instituto o que levou a minimizar gastos sen
perder cuestións básicas ni calidade.

Este aforro permitiu,

sempre baixo a supervisión da comisión económica, facer gastos
importantes no mantemento e reparación ou no campo da informática así como no relativo
a calquera das peticións dos departamentos didácticos. A utilización destes recursos
económicos son aceptados pola devandita comisión e o orzamento económico foi executado
en tempo e forma adecuados.
Como consecuencia desta xestión o alumnado
do noso centro goza dunha das máis amplas ofertas de
matrícula na ESO e no bacharelato da localidade, o que
permite que se axuste ás súas demandas sociais e as
necesidades formativas do alumnado.
Os recursos materiais do centro están sempre ao servizo da comunidade educativa.
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4.3.- Organización de actividades extraescolares que favorezan a apertura do
centro, conectando este co seu contorno.
O noso centro imparte ensinanzas da ESO e bacharelato, permanece aberto desde as
8:30 ás 21:00h. Esta circunstancia facilita a realización de actividades complementarias e
extraescolares organizadas polo centro e a solicitude de instalacións por parte doutras
entidades, públicas e privadas, para a realización de diversas eventos como pode ser a ANPA
Helenes e CFR de Pontevedra.
O Concello, a Deputación, a Universidade, a Xunta, organizacións privadas sen ánimo
de lucro e outros organismos e fundacións intercambian vía
teléfono, correo, fax, e-mail ou visita persoal diferentes propostas,
xeralmente de tipo cultural, nas que poden participar os alumnos.
Apréciase no centro un importante aproveitamento da
múltiple oferta cultural, deportiva, etc. que xorde nos diversos
ámbitos da súa comunidade, probablemente propiciado pola súa
apertura á contorna e a integración plena na vida desa comunidade na que está radicado.
Ao mesmo tempo a relación fluída coas distintas institucións tradúcese na posibilidade de
acceder a subvencións e colaboracións que contribúen a ampliar e mellorar os servizos que
presta o centro.
No que se refire ás actividades extraescolares e complementarias, establecéronse
canles e procedementos para que beneficien á comunidade educativa. Promoveuse a
organización, realización, coordinación e difusión das que respondan ás necesidades do
alumnado, asegurando a súa planificación sistemática e a súa periódica actualización. Entre
outras, fomentouse a realización de actividades que tivesen como finalidade o coñecemento
mutuo, a convivencia e a plena integración de todo o alumnado na actividade do centro e
promovéronse iniciativas que facilitasen a colaboración ou intercambios con outros centros,
institucións ou empresas públicas ou privadas
4.4.- Dispoñibilidade para atender o alumnado e as súas familias, ofrecendo
información e respondendo ás súas demandas.
Esta dirección traballou sempre na mediación nos conflitos e a atención inmediata e
personalizada de calquera problema que puidera xurdir o que levou á constante atención do
alumnado e ás familias que así o demandaran recoñecendo a fundamental importancia que
ten para a boa marcha do centro a participación das persoas responsables no
desenvolvemento do proceso educativo e a súa construtiva implicación no mesmo. Entendo
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que o meu proxecto cambiaría totalmente sen este destacado aspecto.
Tanto o alumnado como as súas persoas responsables,
acostumados ao sistema, demandan cada vez máis esta atención
personalizada que parte da persoa titora e chega ata a dirección, despois
de pasar polas persoas coordinadoras e/ou pola xefatura de estudos.
A principios do mes de outubro de cada curso escolar realizamos
unha serie de reunións de persoas responsables co equipo directivo nun
primeiro acto común para cada nivel e despois coa orientación e coas persoas titoras de cada
grupo. A título persoal aténdense as demandas das familias a través da sesión de recepción
de persoas responsables que cada persoa profesora ten no seu horario lectivo e que, en
ocasións, resulta insuficiente, polo que moitas persoas titoras utilizan momentos fóra do seu
horario laboral para poder recibir, canto antes,
ás persoas responsables do seu alumando.
O mantemento de correos electrónicos
para cada titoría e a aplicación de mensaxería
do abalarMobil ou mesmo co EDIXGAL, aplicacións informáticas
fornecidas pola Amtega, que permite enviar información diaria
sobre ausencias e faltas de orde, así como actualización constante da páxina web (con máis
de 310.000 visitas desde
máis de 60 países desde
abril de 2016) potenciaron
e axilizaron as relacións
coa comunidade educativa
do noso alumnado. Cabe
citar a grande aceptación
do abalarMóbil pois actualmente temos un 115% de usuarios autorizados e interesados na
mesma ao mesmo tempo
que o interese polo uso
da wifi edu.xunta.es por
parte do alumnado tendo
211 alumnos activados
cun crecemento do 30%
anual.
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4.5.- Impulso e posta en marcha de programas e iniciativas de innovación e
formación que melloren o funcionamento do centro.
Unha das liñas prioritarias desta dirección foi a da
normalización de proxectos de innovación educativa no
centro, involucrándonos nunha gran cantidade deles como
mostra a seguinte táboa.
Proxectos implementados.
2015/16  14

2016/17  28

2017/18  45

2018/19  61

2019/20  65

Actualmente temos as seguintes iniciativas de innovación en funcionamento:

Feiras e premios nos que nos estamos a presentar e/ou acadamos recoñecementos.
•

Open Science Cambre. (desde o curso 2018/19)

•

Galiciencia. (desde o curso 2017/18)

•

STEMlab. (desde o curso 2017/18)

•

OSHWDem. (desde o curso 2017/18)

•

V Regata Solar. (desde o curso 2017/18)

•

Feria Piteas. (desde o curso 2016/17)

•

Pontenciencia. (desde o curso 2017/18, obtendo varios premios anualmente)

•

3º premio na IV edición dos premios Ética y Ciencia da Fundación Grifols.

Concedidos, por orde inversa de implementación.
•

STEMbach, bacharelato de excelencia, coordinado por Esther.
o

•

Semana STEM, coordinado por Raquel.
o

•

Desde o curso 2019/20.
Desde o curso 2018/19.

Espazo maker, coordinado por Esther.
o Desde o curso 2018/19.

•

STEMweek.
o (solicitude polo propio alumnado)

•

Club de ciencia, coordinado por Raquel.
o Desde o curso 2016/17.
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•

Plan Proxecta.
o Por 365 días de respecto e igualdade, coordinado por Mar Abilleira.
o Educación

patrimonial

(modalidade

da

memoria do mar), coordinado por Marga.


Desde o curso 2018/19.

o PDC - Centros activos e saudables.


DAFIS (formación), coordinado por Ricoy.



Máis e mellor actividade física, coordinado por Ricoy.
•



Móvete+, coordinado por Ricoy.
•



Desde o curso 2018/19.

PDC (proxecto deportivo de centro) , coordinado por Ricoy.
•



Desde o curso 2018/19.

Milla diaria, coordinado por Ricoy.
•



Desde o curso 2018/19.

Camiña en bici á escola, coordinado por Ricoy.
•



Desde o curso 2018/19.

Desde o curso 2017/18.

Xogade, coordinado por Ricoy.
•

Desde o curso 2017/18.

o Parlamento Xove, coordinado por Tito.


Desde o curso 2017/18.

o Aliméntate ben:


Ponlle as pilas ao teu bocata, coordinado por Luz.
•



O sabor da aventura está no mar, coordinado por Maola.
•



Desde o curso 2017/18.

Froita na escola, coordinado por Iñaki.
•

•

Desde o curso 2017/18.

Xermolón, coordinado por Iñaki.
•



Desde o curso 2017/18.

Desde o curso 2015/16.

CUALE, coordinado por Fina.
o Niveles A1...B1, desde o curso 2017/18.
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•

DELF Scolaire, coordinado por Fina.
o

•

Niveles A2...B2, desde o curso 2017/18.

Educación dixital, coordinado por Felipe.
o E-Dixgal: Desde o curso 2017/18 en 1º e 2º da ESO.
o Abalar: Desde o curso 2018/19, en 3º e 4º da ESO, 1º e
2º de bacharelato e aulas específicas (Arte/Clásicas, Música, Espazo Maker e
Tecnoloxía).

•

Olimpíada de Química, coordinado por Carmen.
o Desde o curso 2016/17.

•

SEMGal/Piteas, coordinado por Raquel.
o Desde o curso 2016/17, anteriormente “O Talento 3.0”, desde o 2015/16.

•

Contratos-Programa:
o Refórza-T, coordinado por Ricoy.


Desde o curso 2015/16.

o Mellora das competencias:


Matemática, coordinado por Bonanad.
•



Lingüística, coordinado por Fran.
•



Desde o curso 2016/17.
Desde o curso 2016/17.

e Ciencia e tecnoloxía, coordinado por Chema.
•

Desde o curso 2016/17.

o Iguála-T, coordinado por Mar Abilleira.


Desde o curso 2016/17.

o Con-Vive, coordinado por Laura.


Desde o curso 2016/17.

o Inclúe-T, coordinado por Mercedes.


Desde o curso 2016/17.

o Abandono temperán e absentismo escolar, coordinado por Laura.


Desde o curso 2016/17.

o Excelencia e Calidade, coordinado por Juan Carlos.


Desde o curso 2015/16.

o PRETEC, reforzo en 3º e 4º da ESO de competencia en ciencia e tecnoloxía:


Ciencia e tecnoloxía, coordinado por Raquel.
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•
•

Desde o curso 2017/18.

Olimpíada de Matemáticas, coordinado polo dep. de matemáticas.
o Desde o curso 2016/17.

•

Erasmus+, coordinado por Juan Carlos.
o Desde o curso 2012/13.

•

Club de lectura, coordinado por Tito.
o Desde o curso 2011/12.

•

Olimpíada de Bioloxía, coordinado por Maola.
o Desde o curso 2008/09.

•

Plambe, coordinado por Tito.
o Desde o curso 2008/09.

•

EDLG, coordinado por Potel.
o Desde o curso 1999/00.

4.6.- Dinamización da atención á diversidade, dos alumnos con necesidades
educativas especiais.
Neste apartado temos que diferenciar entre o alumnado que academicamente non
rende como a media e por ende precisa dunha atención máis personalizada e o alumnado
que academicamente rende por riba da media.
Ambos casos son unha das liñas prioritarias desta dirección a través
da consolidación e ampliación das medidas ordinarias e extraordinarias
da atención á diversidade, como se pode observar na seguinte táboa.
Número de sesións semanais.
1º ESO  56 2º ESO  57 3º ESO  28 4º ESO  18 1º BTO  9 2º BTO  11

A continuación temos o a relación de medidas adoptadas:
•

Desdobramentos combinados en 1º e/ou 2º da ESO, nas seguintes materias:
o Matemáticas.
o Bioloxía e xeoloxía.
o Física e química.
o Lingua estranxeira – Portugués

•

o Lingua castelá e literatura.
o Lingua galega e literatura.
o Lingua estranxeira – Inglés.
o Lingua estranxeira – Francés.

Aula de Pedagoxía terapéutica: Apoio educativo.
Páxina 21

Memoria de dirección do período 2016/2020.

•

Laboratorios, tanto na ESO como no bacharelato:
o Bioloxía.
o Bioloxía e xeoloxía.
o Xeoloxía.

o Física.
o Física e química.
o Química.

•

Obradoiros na ESO na materia de Tecnoloxía.

•

E en horario vespertino e períodos de lecer:
o Club de ciencia.
o Club de lectura.
o Club de música.
o Contratos-programa (Refórza-T e PRETEC)
o CUALE e DELF.
o Espazo Maker.
o Obradoiro STEAM.
o Plan Proxecta (Parlamento Xove).
o Radio escolar.
o STEMbach.

Páxina 22

Memoria de dirección do período 2016/2020.

Memoria de dirección do período 2016/2020.
5.- Conclusións e proposta de mellora.
Ao facer unha valoración destes catro anos de dirección teño que dicir que os meus obxectivos
se cumpriron na maioría dos casos. Estanse a abordar obras de certa envergadura cos gastos de
funcionamento complementarios fornecidos desde a Consellería; afianzouse o proceso de
informatización do instituto coa instalación da fibra óptica e a 3ª aula de
informática; dinamizouse a nosa oferta educativa; consolidouse a atención á
diversidade e os proxectos de innovación educativa; potenciáronse as actividades
complementarias e extraescolares… Mais a miña intención de seguir no cargo vén
dada polo feito de deixar inconclusa parte dos proxectos agora comezados.
Ademais entendo que a estabilidade na dirección dun centro transmite esa
mesma calidade á comunidade educativa, o que me parece algo
fundamental á hora de reclamar colaboración e obter resultados positivos.
Nesta mesma liña sen o apoio do meu equipo directivo, que me acompañará
nesta nova etapa, contando con algunha alta e baixa, todo o anteriormente
exposto non tería sentido.
A maiores, o proxecto ten que ser integrador, que ilusione a toda a
“Xunqueira” xa que a unidade nos levará a conseguir as máis altas metas e a mantelo como
referente do ensino público da nosa cidade.
A pesar de que entendo que debe ser un proxecto aberto, pódense concretar as propostas de
mellora para consolidar as actuacións comezadas, en especial as seguintes:
•

A transparencia como liña básica dunha administración pública.

•

Impulso a aqueles proxectos de innovación educativa que se convoquen e promova o
profesorado do centro.
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•

Ampliar o uso do EDIXGAL, do abalarMóbil e da wifi edu.xunta.es por parte do alumnado.

•

Mantemento das nosas publicacións (a páxina web como portelo único de referencia;
guía de alumnado; guía de instalacións; guía de orientación educativa; proxectos de
innovación educativa; guía de FP...)

•

Posta a punto de dous proxectos marco por curso escolar.

•

Renovar todo o material informático que for posible, inclusive fotocopiadoras.

•

Avanzar na consecución da reformas que cubran as carencias básicas e de eficiencia
enerxética do edificio.
o Conseguir a instalación dun ascensor por parte da Xefatura territorial.
o A domotización da sala de caldeiras, logo das melloras previstas pola unidade
técnica.
o A ampliación da cociña da cafetería, logo dos cambios na sala de caldeiras.
o A finalización da renovación dos falsos teitos.
o A posta en funcionamento da primeira instalación fotovoltaica nun instituto
público da comunidade.
o Melloras no salón de actos, tales como a instalación de cortinas que dean maior
confort e melloren a acústica do mesmo, a posta a punto do sistema de
renovación de aire e a mellora dos asentos do mesmo.

Antes de terminar desexo agradecer a colaboración, compresión e apoio recibidos en todo
momento da comunidade educativa e, como non, o traballo inesgotable dos membros do equipo
directivo (secretaria, vicedirección e xefatura de estudos) pois sen elas, insisto, este proxecto non
tería razón de ser.
Esta memoria debe concluír referendando a idea fundamental do proxecto de dirección
presentado no 2016: o IES A Xunqueira II manterá un excelente funcionamento e un óptimo nivel
de calidade do servizo educativo público polo que dotará ao alumnado dunha formación integral e
unha cultura básicas acordes coa súa idade, capacidade e intereses. Isto redundará na satisfacción
das súas persoas responsables ante os servizos acadados o que fará que desexen enviar as súas/os
seus fillas/os ao noso centro e, o que é máis importante, que estean orgullosas de facelo.
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Juan Carlos Pérez Mestre.
Director do IES A Xunqueira II.
36018379 - IES A Xunqueira II.

perezmestre@edu.xunta.gal
www.iesaxunqueira2.com
886.15.90.90
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