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1. Introdución. 

O equipo directivo do centro, avalado pola comunidade educativa, e debido ás características do 

alumnado e a demanda do mesmo, xunto coas súas persoas responsables, ve a necesidade de solicitar 

a súa participación na convocatoria dos contratos-programa para a mellora do éxito escolar, elixindo 

este curso diversas actuacións que consideramos importantes para que nos leven a alcanzar ese éxito 

que toda a comunidade educativa desexamos.  

O IES A Xunqueira II é un centro de educación secundaria situado na rúa Celso Emilio Ferreiro, 6 de 

Pontevedra, no campus educativo A Xunqueira.  Trátase dun centro urbano, aínda que recibe tamén 

alumnado do rural.  Os estudos que se imparten no noso centro son: ESO e bacharelato, nas modalidades 

de Ciencias e Humanidades e Ciencias Sociais.  No presente curso 2020/21 temos unha matrícula ao 

redor de 667 alumnos (cun 9% de alumnado estranxeiro), dos que 450 pertencen á ESO e 217 ao 

bacharelato, todos eles distribuídos en 16 unidades ordinarias de ESO máis 7 extraordinarias (PMAR e 

COVID-19) e 8 unidades ordinarias de bachallerato (liña 4). 

A participación activa do centro en programas de innovación educativa vese recoñecida polas seguintes 

actuacións: 

• Equipo de dinamización da lingua galega (EDLG), que dende o seu 

inicio, achéganos a lingua nosa como habitual e necesaria para o día a 

día.  

• Programa de mellora de bibliotecas escolares, PLAMBE, no que 

participamos desde o curso 2008/09, destacando o recoñecemento 

recibido no 2015/16 persoalmente polo Conselleiro na súa visita.  

• Club de lectura, que desde o curso 2010/11 ten unha participación activa co alumnado 

organizando actividades complementarias (recitais, concursos, postas en escena, teatro, 

exposicións...) e extraescolares (visitas e saídas).  

• Educación dixital.  

1. E-Dixgal: Desde o curso 2017/18 en 1º e 2º da ESO.  

2. Abalar: Desde o curso 2018/19, en 3º e 4º da ESO, 1º e 2º de bacharelato e aulas 

específicas (Arte/Clásica, Música, Proxectos). 
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• Contratos-Programa (desde o curso 2015/16), sendo un dos dous centros da provincia que 

dispón das 9 liñas de actuación que ofrece. 

1. REFÓRZA-T. (Programa de Reforzo, Orientación e Acompañamento 

escolar para alumnado de 1º e 2º da ESO) 

2. Mellora das competencias clave: Matemática, Lingüística e Ciencia e tecnoloxía. 

3. IGUÁLA-T. 

4. CON-VIVE. 

5. INCLÚE-T. 

6. Prevención do abandono temperán e do absentismo escolar. 

7. Mellora do nivel de coñecemento para acadar a excelencia. 

 Semana da Música. 

 SEMGal (Piteas), o talento nas aulas. 

8. Mellora da calidade na xestión dos centros. 

9. PRETEC. (Reforzo en 3º e 4º da ESO da competencia en Ciencia e tecnoloxía)  

• Plan Proxecta. (5 liñas de actuación) 

1. Desde o curso 2015/16 a través do programa Alimentate ben (Froita e 

lácteos na escola, o sabor da aventura está no mar, ponlle as pilas ao teu 

bocata e xermolón) 

2. Desde o curso 2017/18 a través do programa Parlamento Xove. 

3. Desde o curso 2018/19 nos programas PDC (proxecto deportivo de 

centro) - Centros activos e saudables (modalidades PDC, DAFIS 

(formación), Xogade, Máis e mellor actividade física, Móvete+, 

Camiña en bici á escola e Milla diaria); e Educación patrimonial (modalidade da memoria 

do mar). 

4. Desde o curso 2019/20 no programa Por 365 días de 

respecto e igualdade.  
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• Proxecto SEMGal (desde o curso 2016/17), que versa sobre a implementación do 

traballo colaborativo e o uso de currículo enriquecido. 

• Club de ciencias, participando desde o curso 2016/17 activamente con talleres de 

robótica, impresión 3D, laboratorios biotecnolóxicos... 

• Preparación para as probas do DELF (Diplôme d'études en langue 

française).  

• CUALE, Programa de formación complementaria en linguas estranxeiras, tendo 

concedido o A1 (desde o curso 2017/18), o B1 (desde o curso 2018/19) e o o A2 

(desde o curso 2019/20). 

• A English Week, concedida no curso 2016/17 e coa intención de volvela a solicitar. 

• Espazo Maker, participando desde o curso 2017/18, destacando o 

recoñecemento recibido no 2017/18 persoalmente polo Conselleiro na súa visita.  

• Erasmus +, participando no Comenius (no curso 2007/08), no Comenius Rexio (cursos 

2012/13 e 2013/14) e subministrando prácticas de secretariado 

internacional desde o curso 2013/14 . 

• Participación nas olimpíadas de Bioloxía, de informática, de Matemáticas e de Informática. 

• Viaxes culturais: Á neve, Cantabria-Asturias, Madrid, Roma-Florencia, Londres, Portugal... 

A necesidade de participación na convocatoria de contratos programa, está xustificada polas 

características do alumnado que acude ao centro. O 6% do alumnado da ESO naceu fóra de España, 

pertencendo a 16 nacionalidades distintas o que determina que a barreira idiomática á hora de integrar 

é complicada por ser alumnado procedente de países sen dominio do castelán e/ou o galego. 

No presente curso, o 12% do alumnado de 1º da ESO xa ten repetido nalgunha ocasión polo que 27 

rapaces precisaron de medidas de atención á diversidade, o 15% do alumnado de 2º de ESO xa repetiu 

nalgunha ocasión, polo que 23 rapaces precisaron de medidas de atención á diversidade.  En resumo, 

cun 22% aproximado do alumnado da ESO que xa repetiu nalgún momento da súa escolaridade, o centro 

ten de actuar para tentar que non se produzan casos de abandono escolar, e é por este motivo polo que 

o centro está inmerso en numerosos proxectos de mellora das distintas competencias clave para, en 

definitiva, mellorar a calidade do ensino no centro no que traballamos.  

As actuacións a realizar para a mellora e corrección destas carencias deben utilizar diferentes vías: 
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curriculares con actuacións en reforzos educativos; adaptacións curriculares; traballo colaborativo; 

desdobramentos e/ou agrupamentos flexibles; programas de mellora, aprendizaxe e do rendemento 

(PMAR)... e extraescolares ofrecendo actividades que complementen a formación do alumnado 

(actividades deportivas e musicais polas tardes, viaxes culturais, obradoiros e clases polas tardes...).  

 

2. [Actuación 1a] Mellora das competencias clave. Competencia matemática.  

1. Razóns que xustifican a necesidade desta actuación.  

Un dos grandes problemas do noso sistema educativo é a percepción de desconexión que 

o alumnado ten entre o mundo real e o académico.  A cuestión empeora cando se trata 

das temidas matemáticas e esta fenda que afecta a unha gran parte do alumnado en xeral, 

agrávase cando nos referimos ao alumnado que cursa un programa de 

mellora, aprendizaxe e reforzo (en adiante PMAR). 

Como conseguir que cando saen á rúa sexan quen de relacionar as 

cousas que lles rodean con todas esas funcións, ecuacións e conceptos 

xeométricos abstractos que para eles non son outra cousa máis que 

trazos perdidos nos cadernos? 

O uso de metodoloxías baseadas na manipulación e na idea de 

“aprender facendo” converten ao alumnado en protagonistas do seu 

proceso de aprendizaxe e contribúen ao desenvolvemento das competencias clave.  

Coa presente actuación proponse o desenvolvemento dun proxecto STEAM para traballar 

na materia de Matemáticas aplicadas de 3º de ESO e no ámbito científico matemático con 

alumnado de 3º PMAR.  Abordaremos o currículo a través de xogos e da elaboración de 

diversos produtos que combinan as matemáticas, a arte, a programación e a impresión 3D. 

2. Obxectivos que se perseguen nesta actuación. (5 máximo).  

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 
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artísticas. 

iv. Fomentar a motivación e o interese dos estudantes polas 

matemáticas a través do xogo.  

v. 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. 

3. Medidas concretas que se van desenvolver.  

• Sesións na aula alternando docencia con actividades de 

matemáticas manipuladoras e traballo colaborador.  

• Sesións no Espazo Maker para obter os produtos finais. 

• Exposicións na semana da ciencia do centro. 

• Participación en feiras científicas (na actualidade de forma telemática, debido ás 

medidas de prevención e hixiene provocadas polo COVID-19) 

4. Alumnado ao que vai destinada esta actuación.  

• Indique o número aproximado de alumnado implicado. 

o 26, dos que 15 son homes e 11 son mulleres 

• Indique os cursos que participarán nesta actuación. 

o 3º ESO PMAR e alumnado de 3º ESO de Matemáticas aplicadas. 

5. Profesorado implicado.  

• Indique o número de docentes que participarán activamente nesta 

actuación 

o 14. 

• Indique os equipos ou departamentos participantes 

o Departamento de Matemáticas. 

o Club de Ciencias. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/taxonomy/term/197
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkqYztoqrLAhWJ1xoKHTc_CvwQjRwIBw&url=http://santacenero.blogspot.com/2016/01/define-tus-objetivos-para-2016.html&bvm=bv.116274245,d.d24&psig=AFQjCNEpg_vpFY5AMU97Ze6H_jTNsMkqyQ&ust=1457292019806723
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/node/308
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o Espazo Maker. 

o SEMGAL. 

o Vicedirección. 

6. Horario no que se desenvolverá a actuación.  

Durante o curso, en 3º de ESO dedicaranse 4 sesións semanais á materia de 

matemáticas e en 3º PMAR outras 4 sesións á área de matemáticas dentro 

do ámbito científico matemático 

7. Orzamento.  

• Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta 

actuación). 

o Materiais diversos de papelaría (folios, cartolinas, 

pegamento, goma eva, rotuladores, acetatos...) 

o Tóneres para impresoras. 

o Xogos de mesa (bingo) 

o Materiais manipuladores para a aprendizaxe de matemáticas (regletas, 

xeoplanos...) 

o PLA (consumibles) para impresora 3D. 

o Materiais necesarios para facer chapas e chaveiros. 

o Ganchos e cintas para bixutería.  

• Total: 1.250€ 

8. Indicadores.  

• Porcentaxe de aprobados na avaliación final en matemáticas. 

o 50% 

• Porcentaxe de mellora dos resultados obtidos na competencia 

matemática respecto da 1ª avaliación. 

o 50% 
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3. [Actuación 1b] Mellora das competencias clave. Competencia lingüística.  

1. Razóns que xustifican a necesidade desta actuación.  

Diante deste reto pretendemos facer chegar ao maior número de alumnado esta 

actividade fomentando a preparación para realizar debates internos e a participación en 

diversos concursos e eventos de oratoria a nivel local e autonómico. 

Por outra banda, o ce ntro insírese dentro dunha zona fortemente 

castelanizada. A lingua vehicular do alumnado é habitualmente o 

castelán e presenta dificultades manifestas para manter un 

discurso improvisado en lingua galega. Diante deste contexto 

preténdese o uso da lingua galega tanto na preparación  como na 

participación. 

En definitiva, potenciar a fluidez comunicativa ligada á oratoria; 

promover o pensamento crítico e analítico sobre temas de 

actualidade, deixando de lado os estereotipos da mocidade en canto a intereses e 

preferencias e fomentar a diversidade de opinións e a tolerancia, preferentemente co 

emprego do galego, especialmente o uso oral en contextos formais e informais. 

2. Obxectivos que se perseguen nesta actuación. (5 máximo).  

i. Ler e comprender discursos persuasivos sinxelos de diferentes 

tipos, pronunciando con corrección, claridade e expresividade. 

ii. Identificar e manexar fontes documentais, seleccionando as 

ideas máis adecuadas e organizalas nunha estrutura ordenada 

e eficaz. 

iii. Redactar o discurso con corrección lingüística, creatividade e eficacia persuasiva, 

memorizándoo e deixando espazo para a improvisación e a espontaneidade. 

iv. Emprego das novas tecnoloxías con fins informativos e culturais e o respecto polas 

ideas dos demais, fomentando o traballo en equipo e a convivencia. 

v. Promover o pensamento crítico e analítico sobre temas de actualidade, evitar os 

estereotipos da mocidade e fomentar a diversidade de opinións e a tolerancia. 
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3. Medidas concretas que se van desenvolver.  

• Achegamento teórico e práctico sobre as tipoloxías 

textuais argumentativas e persuasivas nas áreas de Lingua 

galega e literatura e Lingua castelá e literatura. 

• Elaboración de discursos argumentativos e persuasivos tanto en lingua galega 

como en lingua castelá seguindo a metodoloxía ARE (afirmación, razoamento, 

evidencia). 

• Uso das novas tecnoloxías con fins informativos e culturais e o respecto polas ideas 

dos demais. 

• Práctica nas aulas de defensa de puntos de vista diferentes sobre eventos ou 

noticias relacionadas coa mocidade.  

• Celebración de debates entre diferentes cursos  no propio centro. 

• Participación en diversos debates académicos:  

o “Club de debate”, organizado por concellos da bisbarra. 

o Torneo de Debate Académico de Galicia (TDAG) levado a cabo pola 

Fundación Barrié coa colaboración de TALKK, Escuela de Oratoria e Debate. 

o Torneo de debate “Parlamento Xove”, organizado pola Dirección Xeral de 

Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia. 

4. Alumnado ao que vai destinada esta actuación.  

• Indique o número aproximado de alumnado implicado. 

o 667, dos que 345 son homes e 322 mulleres. 

• Indique os cursos que participarán nesta actuación. 

o Desde 1º de ESO até 2º de bacharelato.  

5. Profesorado implicado.  

• Indique o número de docentes que participarán activamente 

nesta actuación 

o 11. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/node/308
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/taxonomy/term/197
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• Indique os equipos ou departamentos participantes 

o Departamento de lingua castelá e literatura. 

o Departamento de Música 

o Vicedirección. 

6. Horario no que se desenvolverá a actuación.  

• 2 sesións semanais, dentro do horario lectivo para a formación e 

preparación nos debates intercentro (sesións de Lingua castelá e 

lingua galega). 

• Tardes dos martes para a preparación dos debates locais e autonómicos. 

• Formación a distancia e presencial por expertos en oratoria. 

• Saídas para a realización dos debates.  

7. Orzamento.  

• Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta 

actuación). 

o Bibliografía específica sobre oratoria: 500€ 

o Gastos para expertos en formación: 500€ 

o Gastos de transporte para participación nos diversos concursos de debate: 

1.000€ 

• Total: 2.000€ 

8. Indicadores.  

• Porcentaxe de mellora dos resultados en lingua castelá e 

lingua galega respecto da 1ª avaliación. 

o 30% 

• Porcentaxe de aprobados na avaliación final de lingua castelá e lingua galega.  

o 50% 
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4. [Actuación 1c] Mellora das competencias clave. Competencia en ciencia e 
tecnoloxía.  

1. Razóns que xustifican a necesidade desta actuación.  

• Desenvolver a colaboración e o traballo en equipo cunha actitude madura e 

solidaria. 

• Desenvolver gradualmente a habilidade manipuladora e a psicomotricidade fina. 

• Mellorar o rendemento académico nas materias instrumentais. 

• Educar para a vida, potenciando as relacións 

interpersoais de todo o alumnado, isto é, para 

a súa integración satisfactoria na 

comunidade.  Utilizar o medio cerámico como 

medio para introducirse axeitadamente no 

laboratorio químico e en procesos de química 

inorgánica, para aproveitar os resultados 

obtidos e presentalos nunha obra plástico-

artística. 

• Coñecer e utilizar o material de laboratorio básico para formulación de esmaltes 

cerámicos xunto co uso do forno cerámico. 

2. Obxectivos que se perseguen nesta actuación. (5 máximo).  

i. Familiarizarse no uso do material cerámico, arxila e esmaltes. Modelar a arxila 

ii. Coñecer as medidas de seguridade e hixiene relativas a traballar co material 

cerámico, no laboratorio e no obradoiro. 

iii. Planificación de tarefas para utilizar os espazos de 

Talleres e Laboratorio axeitadamente, aprendendo a 

clasificar os resultados para facilitar o posterior 

traballo de selección e montaxe de pezas ao mesmo 

tempo que desenvolver a colaboración e o traballo en 

equipo con actitude madura e solidaria. 
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iv. Investigar no laboratorio de química a formulación de esmaltes de baixa 450ºC  e 

media temperatura 900ºC sobre probetas planas de arxila, utilizando a 

monococción e a bicocción en atmosfera oxidante.  

v. Realizar un Mural Cerámico para  colocalo sobre unha parede valeira do centro, 

coas formulacións esteticamente máis axeitadas cocidas sobre as probetas planas 

e/ou tamén volumétricas, servindo para a creación de imaxes, comunicación de 

ideas e servindo de vehículo a emocións e inventiva  

3. Medidas concretas que se van desenvolver.  

• Fabricar na aula de tecnoloxía e polo propio alumnado, algúns 

instrumentos e mobiliario necesario para almacenar os útiles, 

materias primas e probetas obtidas antes e despois das coccións. 

• Habilitar dous espazos na aula de artes plásticas e visuais e no laboratorio do 

centro para proporcionarlle o alumnado as condicións necesarias para 

desenvolver: 

o a práctica de obradoiro: mesas para finalizar o traballo, superficie para por 

os traballos a secar. Establécense 3 espazos diferenciados na sala: 

 1. Mesa ou espazo para modelar e formar a arxila. 

 2. Mesa ou espazo para pintar as placas xa cocidas. 

 3. Mesa para rematar o traballo despois da cocción. 

• A práctica de laboratorio, “zona limpa” para a formulación, medición,  pesaxe e 

mestura dos materiais en polvo, así como para a súa aplicación nas probetas secas. 

• Rexistro fotográfico e audiovisual das prácticas en Laboratorio e Taller. 

• Fundamentar as sesións formativas en prácticas de 50 minutos, impartidas sempre 

de forma dinámica e lúdica, que estarán deseñadas para mellorar as capacidades 

e actitudes do alumnado nos diferentes bloques de contidos curriculares do 

primeiro ciclo de ESO nas áreas de química, física, matemáticas, tecnoloxía e 

plástica, así como para lograr melloras das competencias de planificación e 

organización, conscientes da importancia do desenvolvemento dos hábitos 

adecuados de xestión do tempo e dos resultados nas prácticas de obradoiro e 
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laboratorio. Uso da balanza electrónica, calculadora, disolucións, fabricacións de 

placas de arxila e control da deformación durante  o proceso de secado. Coccións 

a diferentes temperaturas e recollida escrita dos resultados descubertos, 

usaremos unhas libretas para tomar anotacións dos materiais e cantidades 

utilizadas, temperaturas de cocción e observacións dos resultados. 

4. Alumnado ao que vai destinada esta actuación.  

• Indique o número aproximado de alumnado implicado. 

o 667, dos que 345 son homes e 322 mulleres. 

• Indique os cursos que participarán nesta actuación. 

o Desde 1º de ESO até 2º de bacharelato.  

5. Profesorado implicado.  

• Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación 

o 6. 

• Indique os equipos ou departamentos participantes 

o Departamento de Debuxo. 

o Departamento de Física e química. 

o Vicedirección. 

6. Horario no que se desenvolverá a actuación.  

Dúas horas, 1 día a semana, durante todo o curso, distribuídos como segue:  

• No laboratorio de química e na aula de artes plásticas e visuais tódolos 

martes no segundo recreo (media hora de duración). O mesmo día pola tarde de 16 

a 18 horas. 

• Na aula de plástica, cando os grupos de traballo de 3º e 4º de ESO teñan clase e se 

necesite adiantar o traballo. 

7. Orzamento.  

• Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta actuación). 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/taxonomy/term/197
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/node/308
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o Balanza de pratos, probetas, rodillos, táboas de contrachapado para 

construír estantes, materias primas para a fabricación de esmaltes, pinceis 

e brochas, arxila para usala como base para as 

probetas, lonetas, baldes e forno cerámico eléctrico, 

e un pequeno fondo bibliográfico para uso por parte 

dos profesores e o alumnado. 

o Equipo individual de guantes, mascarilla e bata 

branca. 

o Forno cerámico eléctrico (3.150 €). 

o Xogo de Placas e Pilares, soportes para o forno (250 €). 

• Total: 3.400€ 

8. Indicadores.  

• Porcentaxe de aprobados na avaliación final nas materias 

relacionadas con estas competencias.  

o 70. 

• Porcentaxe de mellora dos resultados nas competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía respecto da 1ª avaliación. 

o 50. 

 

5. [Actuación 6] Prevención do abandono temperán e do absentismo escolar.  

1. Razóns que xustifican a necesidade desta actuación.  

O programa “Eu de maior quero ser...” é unha iniciativa que nace da necesidade de ofrecer 

un apoio e orientación a alumnado de 1º e 2º da ESO en risco de abandono escolar e coma 

consecuencia de exclusión social, xurde co fin de favorecer o éxito escolar e acompañar ao 

alumnado para obter o título en ESO mellorando pois as competencias deste. 

As capacidades na lectura e na escritura deste alumno son escasas (amosan moitas 

dificultades no desenvolvemento das habilidades lingüísticas), a súa autoestima é moi 

baixa e non amosa interese de superar estas carencias. Ten unha imaxe negativa de si 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYvcPwsqvLAhVDrxoKHeGFDlYQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/69613400@N06/8243213433&bvm=bv.116274245,d.d24&psig=AFQjCNEmLs9CkI5LiFFy1EXNzsNslVySyA&ust=1457330809953377
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mesmo e dos demais, un baixo nivel de habilidades sociais e empatía, pouca tolerancia á 

frustración, así como dificultades para traballar en equipo. 

Ao deseñar este proxecto buscamos a mellora das competencias clave en: 

• Comunicación lingüística (a lectura como medio para achegarmos á escritura, 

converter ao lector en escritor e viceversa). 

• Coñecemento e interacción do mundo físico (a través do contexto das profesións). 

• O tratamento da información e da competencia dixital (xa que o medio para as 

pescudas informativas é a rede e o recurso utilizado para as tarefa de aprendizaxe 

son as TIC). 

• Competencia social e cívica (mediante a socialización cultural, a non discriminación 

entre homes e mulleres, amosando tolerancia, expresando e comprendendo 

puntos de vista diferentes,...). 

• Aprender a aprender (por medio da elaboración de guións, a planificación de 

tarefas, a corrección entre iguais). 

• O sentido da iniciativa e espírito emprendedor (desenvolvendo de proxectos). 

2. Obxectivos que se perseguen nesta actuación. (5 máximo).  

i. Favorecer a normalización educativa e a permanencia 

académica do alumnado participante. 

ii. Paliar a situación de exclusión social derivada da non 

titulación do alumnado a quen vai dirixido o programa. 

 

3. Medidas concretas que se van desenvolver.  

• Coñecer ao alumnado: a súa situación social e familiar, as súas capacidades e o seu 

interese polo futuro. 

• Establecer mecanismos de relación e comunicación coas familias.  

• Educar en valores de convivencia e cooperación. 
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• Potenciar a empatía, tolerancia á frustración e habilidades 

sociais do alumnado. 

• Contactar con asociacións, servizos sociais do Concello para 

coñecer e aproveitar as actuacións que estas desenvolven 

dirixidas a este perfil de alumnado. 

• Motivar a participación do alumnado a través das súas perspectivas de futuro “Eu 

de maior quero ser...”, o mundo das profesións como fío condutor das accións 

educativas a desenvolver. 

• Elaboración dunha presentación que funcione como carpeta de aprendizaxe e 

como soporte para a realización de diferentes tarefas escritas de apoio á lectura e 

de achegamento ao emprego das novas ferramentas e tecnoloxías. 

4. Alumnado ao que vai destinada esta actuación.  

• Indique o número aproximado de alumnado implicado. 

o 450, dos que 242 son homes e 208 mulleres.  

• Indique os cursos que participarán nesta actuación.  

o 1º, 2º, 3º e 4º da ESO. 

5. Profesorado implicado.  

• Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación 

o 24. 

• Indique os equipos ou departamentos participantes 

o Departamento de Orientación. 

o Persoas titoras dos respectivos niveis. 

o Equipo directivo. 

6. Horario no que se desenvolverá a actuación.  

Unha sesión semanal (16) ao longo dos segundo e terceiros trimestres do 

presente curso, por cada un dos grupos. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/taxonomy/term/197
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7. Orzamento.  

• Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta 

actuación). 

o Adquisición de material escrito necesario para 

desenvolver os programas: 1.100€ 

o Charlas informativas e profesionais externos: 1.100€ 

• Total: 2.200€ 

8. Indicadores.  

• Porcentaxe de redución da taxa de abandono escolar respecto 

do curso anterior. 

o 10% 

• Porcentaxe de redución do nº de faltas de asistencia e de 

puntualidade sen xustificar. 

o 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 

 

6. [Actuación 3] IGUÁLA-T.  

1. Razóns que xustifican a necesidade desta actuación.  

O no so alumnado vive nunha sociedade moderna, democrática e 

multicultural, e nós como educadoras/es entendemos a necesidade de 

avanzar na coeducación, inculcando ao alumnado o valor dos 

comportamentos conciliadores e dialogantes, o valor do esforzo persoal e 
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da capacitación intelectual, e o rexeitamento do machismo e da violencia de xénero. 

2. Obxectivos que se perseguen nesta actuación. (5 máximo).  

Obxectivo xeral:  

1. Impulsar un proxecto coeducativo dende os 

principios e valores de igualdade, cooperación e 

respecto entre as alumnas e os alumnos, e dende 

a visibilización dos referentes femininos.  

Obxectivos específicos:  

2. Recoñecer e rexeitar os comportamentos machistas e sexistas e todas as 

formas de agresión nas relacións humanas; comprometerse cos valores 

colaborativos, altruistas e pacíficos. 

3. Estimular ao alumnado a ser protagonistas na formulación e 

desenvolvemento de propostas coeducativas, e impulsar unha maior 

presenza das alumnas no ámbito escolar. 

4. Incorporar elementos e coñecementos da historia e da cultura das mulleres.  

3. Medidas concretas que se van desenvolver. (Describa, ata un máximo de 5, as 
medidas a desenvolver) 

• Accións para sensibilizar ao alumnado no desenvolvemento 

desta proposta coeducadora, partindo da constitución dun 

equipo de traballo supervisado pola profesora coordinadora. 

• Actividades de análise dos axentes de socialización do alumnado (familias, centro, 

grupos de iguais, medios de comunicación), para coñecer o grao de pervivencia de 

estruturas patriarcais, do machismo, do sexismo e da violencia de xénero. 

• Actividades de análise de materiais didácticos (libros de texto, etc.) dende a 

perspectiva de coeducación (visibilización das mulleres, linguaxe inclusiva, etc.). 

• Actividades coeducativas de expertas/os, dende a proposta e a acción do equipo 

de traballo. 

4. Indique o número aproximado de alumnado implicado.  
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• Indique o número aproximado de alumnado implicado. 

o 667, dos que 345 son homes e 322 mulleres. 

• Indique os cursos que participarán nesta actuación. 

o Desde 1º de ESO até 2º de bacharelato.  

5. Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación.  

• 40. 

• Indique os equipos ou departamentos participantes 

o Departamento de Economía. 

o Departamento de Educación física. 

o Departamento de Francés. 

o Departamento de Inglés.  

o Departamento de Orientación. 

o Departamento de Xeografía e historia. 

o Equipo directivo. 

6. Horario no que se desenvolverá a actuación.  

• 2 horas semanais a través das materias de igualdade de xénero na ESO 

e feminismo e igualdade en bacharelato. 

• 1 hora semanal de titoría na ESO. 

• Transversalmente en tódalas materias e, en concreto nas actividades 

complementarias e extraescolares. 

7. Orzamento.  

• Gastos de funcionamento (describa as necesidades 

desta actuación). 

o Materiais para a elaboración de murais, traballos 

na aula, tóner para fotocopias e impresión de 

diplomas: 700€ 
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o Exposicións, traslados e colocación das mesmas: 700€ 

o Profesorado externo para a formación: 700€ 

• Total: 2.100€ 

8. Indicadores.  

• Número de accións encamiñadas á prevención, detección e 

intervención en casos de LGBTIfobia.. 

o 2. 

• Número de actividades desenvolvidas para a prevención e 

abordaxe da violencia de xénero. 

o 6. 

• Número de actividades desenvolvidas para a promoción da igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes. 

o 7. 

• Número de actividades desenvolvidas para a promoción do respecto pola 

diversidade afectivo-sexual. 

o 2. 

• Porcentaxe de incremento da participación do alumnado no programa. 

o 10% 

• Porcentaxe de participación de alumnas nesta actuación. 

o 50% 

• Porcentaxe de participación de alumnos nesta actuación. 

o 50% 

• Porcentaxe de participación de docentes (homes) nesta actuación. 

o 50% 

• Porcentaxe de participación de docentes (mulleres) nesta actuación. 

o 50% 
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7. [Actuación 4] CON-VIVE.  

1. Razóns que xustifican a necesidade desta actuación.  

A mellora da convivencia e a promoción da igualdade nos centros é unha necesidade que 

día a día se vai facendo máis patente. A sociedade na que se desenvolven o noso alumnado, 

en moitos casos, impide un bo desenvolvemento das relación interpersoais a través do 

diálogo, do respecto e da comunicación. O 

IES A Xunqueira II, non é un centro que se 

escape a estas necesidades. Aínda que ata 

o momento non presentou casos nos que 

se fixese necesario a apertura dun 

protocolo de actuación, si se perciben 

moitas situación nas que o alumnado vese 

privado do seu “dereito  a ser respectados” por parte de algúns dos seus compañeiros a 

través de insultos, burlas, difusión de rumores, exclusións de grupos..., situacións, todas 

elas que fan máis difícil a convivencia no centro. Estes problemas aparecen sobre todo nos 

cursos de 1º e 2º da ESO, onde tamén aparecen casos de interrupción do desenvolvemento 

das clases e desobediencia a os profesores. Todo isto xustifica a necesidade de prestar 

especial atención á mellora da convivencia e a promoción da igualdade no noso centro 

2. Obxectivos que se perseguen nesta actuación. (5 máximo).  

i. Promover os principais aspectos da convivencia como son 

o respecto, o diálogo e a comunicación.  

ii. Proporcionar apoio a o alumnado na resolución de 

conflitos. 

iii. Detectar problemas relacionados coa convivencia e o 

respecto a os demais a través da creación de grupos de compañeiros que a súa vez 

poidan aportar solución ou indicar as vías de solución axeitadas. 

iv. Impulsar a formación  dun grupo de alumnos e alumnas capaces de actuar como 

mediadores entre os compañeiros que poidan ter problemas de convivencia. 

v. Promover a igualdade de xénero. 
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3. Medidas concretas que se van desenvolver. (Describa, ata un máximo de 5, as 
medidas a desenvolver) 

• Desenvolvemento do programa de titorización.  Este programa 

baséase na titorización entre iguais, no que o alumnado de 3º 

ESO titoriza de forma voluntaria a alumnado de 1º ESO co fin de 

facilitar a súa integración no centro e darlle unha vía de 

resolución de conflitos preta a eles.  Baséase en. 

• Actividades para desenvolver nas titorías nas que se traballa a autoestima, a 

inclusión e o autocoñecemento; de cohesión, nas que o alumnado dos dous cursos 

interactúan; de avaliación nas que se busca observar o grado 

de interacción obtido polos alumnos. 

• Participación nos encontros de convivencia da “rede de 

centros por una convivencia positiva” co alumnado que 

traballa en convivencia. 

• Por en marcha un grupo de alumnado mediador na resolución 

de conflitos e impulsar a formación do grupo de mediadores para o presente curso 

escolar e promover a formación de novo alumnado capaz de actuar como 

mediadores entre as/os compañeiras/os que poidan ter problemas de convivencia. 

• Promover a sensibilización do alumnado ante os problemas derivados da 

desigualdade de xénero. 

4. Indique o número aproximado de alumnado implicado.  

• Indique o número aproximado de alumnado implicado. 

o 450, dos que 242 son homes e 208 mulleres.  

• Indique os cursos que participarán nesta actuación.  

o 1º, 2º, 3º e 4º da ESO. 

5. Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación.  

• 25. 

• Indique os equipos ou departamentos participantes 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/node/308


IES A Xunqueira II 

Rúa Celso Emilio Ferreiro, 6 
E-36005 Pontevedra 

886.15.90.90 
ies.xunqueira.2@edu.xunta.es 

886.15.90.98 

www.iesaxunqueira2.com 

 
  

 

Dirección MD50XD02G Actualización do 08 de Outubro de 2020 Páxina 27 de 48 
 

o Departamento de Francés. 

o Departamento de Educación física. 

o Departamento de Orientación. 

o Equipo de mediación. 

o Persoas titoras dos respectivos niveis. 

o Equipo directivo. 

6. Horario no que se desenvolverá a actuación.  

• Desenvolvemento do programa de titorización. Posta en marcha dun 

grupo de mediadores:  

o Nos meses de outubro, novembro e decembro completar a formación do 

grupo de mediadores. 

o De decembro a xuño realizar as intervencións que sexan precisas polo 

grupo de mediadores/as, nas titorías e nos espazos de lecer. 

o Durante todo o curso, sesións de apoio ao grupo de mediación nas titorías 

e períodos de lecer. 

• Formación do grupo de mediadores para o presente curso escolar. 

o Desenvolverase a partir do segundo trimestre con tempos similares de 

aplicación ao programa de mediación, anteriormente descrito 

• Transversalmente en tódalas materias e, en concreto nas actividades 

complementarias e extraescolares. 

7. Orzamento.  

• Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta actuación). 

o Asistencia aos encontros da “rede de centros por 

una convivencia positiva” con alumnado e 

profesorado: 500€ 

o Materiais para a elaboración de murais, traballos 

na aula, tóner para fotocopias e impresión de 
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diplomas: 600€ 

o Actividade de cohesión no terceiro trimestre. (materiais necesarios para o 

desenvolvemento da mesma, mochila de viaxe e desprazamento:  800€ 

o Profesorado externo para a formación de mediadores.: 500€ 

• Total: 2.400€ 

8. Indicadores.  

• Porcentaxe de aumento do nº de casos resoltos pola vía da 

mediación. 

o 15% 

• Porcentaxe de incremento da participación do alumnado no 

programa de mediación escolar. 

o 10% 

• Porcentaxe de redución da apertura do nº de expedientes. 

o 50% 

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

o 50% 

 

8. [Actuación 5] INCLÚE-T.  

1. Razóns que xustifican a necesidade desta actuación.  

A mellora da convivencia, integración e inclusión, tendo en conta todas as medidas de 

atención á  diversidade. A sociedade na 

que se desenvolven o noso alumnado, en 

moitos casos, impide un bo 

desenvolvemento das relación 

interpersoais a través do diálogo, do 

respecto e da comunicación.O IES A 

Xunqueira II, non é un centro que se 
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escape a estas necesidades. Aínda que ata o momento non presentou casos nos que se 

fixese necesario a apertura dun protocolo de actuación, si se perciben moitas situación nas 

que o alumnado vese privado do seu “dereito  a ser respectados” por parte de algúns dos 

seus compañeiros a través de insultos, burlas, difusión de rumores, exclusións de grupos..., 

situacións, todas elas que fan máis difícil a convivencia no centro. Estes problemas 

aparecen sobre todo nos cursos de 1º e 2º da ESO, onde  tamén aparecen casos de 

interrupción do desenvolvemento das clases e desobediencia a os profesores. Todo isto 

xustifica a necesidade de prestar especial atención á mellora da convivencia e a promoción 

da igualdade no noso centro, e a inclusión de todo o alumnado con medidas integradoras 

a través de actividades e accións tendo en conta a transversalidade e as diferenzas 

individuais.  

2. Obxectivos que se perseguen nesta actuación. (5 máximo).  

i. Promover os principais aspectos da convivencia como son o respecto, o diálogo, a 

comunicación e inclusión de todo o alumnado do centro. 

ii. Proporcionar apoio a o alumnado na resolución de 

conflitos e a integración persoal e social no propio 

centro educativo. 

iii. Detectar problemas relacionados coa convivencia e o 

respecto a os demais a través da creación de grupos de 

compañeiros que a súa vez poidan aportar solución ou 

indicar as vías de solución axeitadas. 

iv. Impulsar a formación dun grupo de alumnos e alumnas capaces de actuar como 

dinamizadores promovendo a inclusión do alumnado con dificultades específicas. 

v. Promover a integración e inclusión completa do alumnado NEE. 

3. Medidas concretas que se van desenvolver. (Describa, ata un máximo de 5, as 
medidas a desenvolver=  

• Accións para desenvolver unha mirada positiva cara á diversidade. 

• Accións para desenvolver o respecto cara ás diferentes traxectorias escolares. 
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• Accións para desenvolve  r que todos sumamos na realización das 

tarefas en equipo. 

• Accións para potenciar a interrelación entre o alumnado. 

• Accións integradoras cara ao alumnado extranxeiro en xeral. 

4. Indique o número aproximado de alumnado implicado.  

• Indique o número aproximado de alumnado implicado. 

o 450, dos que 242 son homes e 208 mulleres.  

• Indique os cursos que participarán nesta actuación.  

o 1º, 2º, 3º e 4º da ESO. 

5. Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación.  

• 61. 

• Indique os equipos ou departamentos participantes 

o Tódolos departamentos didácticos. 

o Departamento de Orientación. 

o Equipo de mediación. 

o Persoas titoras dos respectivos niveis. 

o Equipo directivo. 

6. Horario no que se desenvolverá a actuación.  

• 1 horas semanais (31) a través das titorías. 

• Transversalmente en tódalas materias e, en concreto nas actividades 

complementarias e extraescolares. 

7. Orzamento.  

• Gastos de funcionamento (describa as necesidades 

desta actuación). 

o Materiais para a elaboración de murais, traballos 

na aula, tóner para fotocopias e impresión de 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/taxonomy/term/197
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/node/308


IES A Xunqueira II 

Rúa Celso Emilio Ferreiro, 6 
E-36005 Pontevedra 

886.15.90.90 
ies.xunqueira.2@edu.xunta.es 

886.15.90.98 

www.iesaxunqueira2.com 

 
  

 

Dirección MD50XD02G Actualización do 08 de Outubro de 2020 Páxina 31 de 48 
 

diplomas: 900€ 

o Profesorado externo para a formación.: 900€ 

• Total: 1.800€ 

8. Indicadores.  

• Número de accións conxuntas no marco da inclusión con outros 

centros educativos. 

o 3. 

• Número de accións e/ou iniciativas encamiñadas á modificación 

dos proxectos de centro, de cara ao aumento da cultura inclusiva nestes. 

o 3. 

• Número de actividades específicas de sensibilización coa diversidade funcional e 

coa inclusión. 

o 3. 

• Número de protocolos e procedementos realizados e/ou renovados (ex. demanda 

intervención psicopedagóxica, modelo de realización de AC...). 

o 3. 

• Porcentaxe de aumento da cohesión social e educativa no centro. 

o 25% 

• Porcentaxe d de aumento da implicación das familias nas accións educativas 

relacionadas nesta temática. 

o 10% 

 

9. [Actuación 6] EDUEMOCIONA.  

1. Razóns que xustifican a necesidade desta actuación.  

Goleman (1995) definiu a intelixencia emocional como a capacidade de recoñecer os nosos 

propios sentimentos e os dos demais, motivarnos e xestionar as nosas emocións de xeito 
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positivo, especialmente as que teñen que ver coas nosas relacións humanas.  A intelixencia 

emocional é para el un xeito de interactuar co mundo que ten en conta os sentimentos e 

inclúe habilidades como control de impulsos, autoconciencia, motivación, entusiasmo, 

perseveranza, empatía, axilidade mental..., que configuran trazos de carácter, como a 

autodisciplina, a compaixón ou o altruísmo, esenciais para unha boa e creativa adaptación 

social. 

A evidencia empírica demostra os enormes beneficios 

(persoais e sociais) da intelixencia emocional;  na 

medida en que se ten convencido de que constitúe un 

importante predictor de éxito na vida e benestar 

psicolóxico xeral.  O seu descoido, afirmou Goleman 

(1995), pode arruinar moitas carreiras e, no caso dos 

nenos e adolescentes, pode provocar depresión, trastornos alimentarios, agresión e 

delincuencia. 

Por iso hai unha conciencia social, cada vez en aumento, de que é importante acadar as 

competencias emocionais que isto implica.  E para iso, que mellor que ter unha boa 

educación emocional, unha educación para a vida (persoal, social, familiar, profesional...) 

que nos proporcione un maior benestar subxectivo, saúde física e mental, maiores doses 

de felicidade e con ela, maior benestar social e calidade de vida (Bisquerra, 2001). 

A educación emocional é un proceso educativo continuo e permanente, que ten como 

obxectivo promover o desenvolvemento de competencias emocionais, como elemento 

esencial do desenvolvemento integral da persoa, e co fin de que poida afrontar mellor os 

retos que xorden na vida diaria.  (Bisquerra, 2003). 

A escola, en resposta a estas novas demandas sociais, debe asumir a súa parte de 

responsabilidade neste proceso dirixido ao desenvolvemento integral do individuo e 

promover dentro do seu proxecto formativo o valor engadido da competencia emocional 

do alumnado. 

2. Obxectivos que se perseguen nesta actuación. (5 máximo).  

i. Promover a educación emocional do alumando 

ii.  Adquirir un maior coñecemento das propias emocións e identificar mellor as dos 
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demais. 

iii. Desenvolver a capacidade de regular as túas propias 

emocións. 

iv. Previr os efectos nocivos das emocións negativas e 

desenvolver a capacidade de xerar emocións positivas e 

sinerxías positivas. 

v. Aprender a xestionar os conflitos dun xeito positivo. 

3. Medidas concretas que se van desenvolver. (Describa, ata un máximo de 5, as 
medidas a desenvolver) 

• Analizar as necesidades do alumnado  en torno a educación 

emocional. 

• Potenciar os elementos básicos da educación emocional: 

conciencia de si mesmo, autoestima, xestión de emocións e 

autorregulación. relacións sociais e resolución positiva de conflitos. 

• Impulsar o desenvolvemento de accións que permitan coñecer mellor as propias 

emocións. 

• Poñer en marcha actividades para  o desenvolvemento das habilidades sociais. 

• Promover a sensibilización do alumnado sobre a necesidade dunha idónea 

educación emocional. 

4. Indique o número aproximado de alumnado implicado.  

• Indique o número aproximado de alumnado implicado. 

o 450, dos que 242 son homes e 208 mulleres.  

• Indique os cursos que participarán nesta actuación.  

o 1º, 2º, 3º e 4º da ESO. 

5. Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación.  

• 61. 

• Indique os equipos ou departamentos participantes 
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o Tódolos departamentos didácticos. 

o Departamento de Orientación. 

o Equipo de mediación. 

o Persoas titoras dos respectivos niveis. 

o Equipo directivo. 

6. Horario no que se desenvolverá a actuación.  

• 1 horas semanais (31) a través das titorías. 

• Transversalmente en tódalas materias e, en concreto nas actividades 

complementarias e extraescolares. 

7. Orzamento.  

• Gastos de funcionamento (describa as necesidades 

desta actuación). 

o Materiais para a elaboración de murais, traballos 

na aula, tóner para fotocopias e impresión de 

diplomas: 900€ 

o Profesorado externo para a formación.: 900€ 

• Total: 1.800€ 

8. Indicadores.  

• Número de accións encamiñadas á implicación do profesorado na 

formación en educación emocional. 

o 5. 

• Número de accións encamiñadas á mellora da competencia socioemocional de 

toda a comunidade educativa. 

o 5. 

• Número de accións encamiñadas á mellora da intelixencia emocional a nivel de 

centro. 
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o 5. 

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

o 25%. 

 

10. [Actuación 7] Mellora do nivel de coñecemento para acadar a 
excelencia.  

1. Razóns que xustifican a necesidade desta actuación.  

O IES A Xunqueira II, está situado no Campus Universitario de Pontevedra, cun alumnado 

heteroxéneo de orixe moi diferente entre si, que 

presenta un nivel económico e socioc ultural 

igualmente heteroxéneo.  

Debido ao compromiso do IES A Xunqueira II por 

mellorar a calidade da ensinanza no centro, 

consideramos indispensable abordar actuacións que 

permitan favorecer a excelencia para todo o 

alumnado co fin de que poida desenvolver ao 

máximo as súas potencialidades. Os proxectos nos que estamos a traballar empezan na 

aula, dentro do horario lectivo, cunha metodoloxía de enriquecemento que favorece á 

totalidade do alumnado. Pero moitos destes alumnos necesitan dun apoio fora da aula, 

que se fai máis necesario canto máis baixo é o nivel sociocultural e económico das familias, 

ao non poder facilitar o entorno familiar o apoio ás necesidades educativas e emocionais 

deste alumnado con maior motivación e/ou capacidade para aprender 

2. Obxectivos que se perseguen nesta actuación. (5 máximo).  

i. Promover o máximo desenvolvemento das potencialidades 

e intereses do alumnado.  

ii. Concienciar e involucrar ao alumnado no seu propio proceso 

de aprendizaxe. 

iii. Desenvolver unha aprendizaxe cooperativa e inclusiva. 
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iv. Proporcionar unha contorna onde desenvolver a creatividade.  

v. Colaborar no desenvolvemento emocional do alumnado. 

3. Medidas concretas que se van desenvolver.  

i. Semana da Música.  

Xa na 13ª edición, abrangue unha semana de concertos, bailes, proxeccións, 

conferencias etc, no centro coma fóra do mesmo. Conta ca 

participación do noso alumnado e doutros centros da cidade 

como o IES A Xunqueira I, o IES Frei Martín Sarmiento, o CEP 

Campolongo, o CEIP Álvarez Limeses,  o CEE de Panxón e a 

asocación IgualArte.  Estas son as actividades propostas: 

• Aula aberta de ensaio (o salón de actos) para ter un lugar para ensaiar o 

repertorio. 

• Xornada de acollida para alumnado de centros adscritos.  

• Xornada de portas abertas para alumnado de nova incorporación.  

• Saída de tres días completos a Celanova (Ourense) – Vila Real e arredores 

(Portugal) na que o alumnado: 

o Asistirán a unha Masterclass e a un concerto didáctico coa organista 

da igrexa de San Salvador de Celanova. 

o Realizarán a ruta dos poetas en Celanova. 

o Visitarán o xacemento arqueolóxico de Castromao. 

o Participarán en actividades deportivas nos arredores de Vila Real 

(Portugal). 

ii. SEMGal.  

Como continuación da participación durante os cursos anteriores, este curso 

desenvolveremos o programa SEMGal.  Este programa parte da formación do 

profesorado como un elemento esencial para mellorar a resposta educativa dos 

estudantes segundo as súas necesidades, intereses e motivacións. Dentro do 

horario lectivo, o grupo de profesores participantes no programa, centrámonos no 



IES A Xunqueira II 

Rúa Celso Emilio Ferreiro, 6 
E-36005 Pontevedra 

886.15.90.90 
ies.xunqueira.2@edu.xunta.es 

886.15.90.98 

www.iesaxunqueira2.com 

 
  

 

Dirección MD50XD02G Actualización do 08 de Outubro de 2020 Páxina 37 de 48 
 

desenvolvemento das fortalezas e talentos dos estudantes, para o 

cal é indispensable ter en conta as súas diferentes características, 

necesidades, intereses e motivacións.  O obxectivo último é 

ofrecer ideas e ferramentas científicas e pedagóxicas que 

potencien o traballo colaborativo, as metodoloxías activas e o 

desenvolvemento do talento persoal e colectivo, co afán de 

avanzar cara un sistema educativo flexible no que se garanta a 

equidade e a igualdade de oportunidades. 

4. Alumnado ao que vai destinada esta actuación.  

• Indique o número aproximado de alumnado implicado. 

o 667, dos que 345 son homes e 322 mulleres. 

• Indique os cursos que participarán nesta actuación.  

o Desde 1º de ESO até 2º de bacharelato. 

5. Profesorado implicado.  

• Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación 

o 30. 

• Indique os equipos ou departamentos participantes 

o Departamento de Música. 

o Equipo directivo. 

o Equipo do proxecto Piteas. 

o Equipo TIC. 

o Membros do Club de lectura. 

o Membros do PLAMBE e equipo de dinamización da Biblioteca. 

6. Horario no que se desenvolverá a actuación.  

i. Semana da Música. 

• Aula aberta de ensaio: Luns de 15h a 17h, martes e mércores 

de 14h a 16h. 
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• Saída de tres días completos a Celanova (Ourense) – Vila Real (Portugal) na 

2º quincena de Maio. 

ii. SEMGal. 

Desenvolvemento ao longo do curso académico. 

Feira de proxectos na Cidade da Cultura ao final de curso. 

7. Orzamento.  

i. Semana da Música.  

• Gastos de funcionamento (describa as necesidades 

desta actuación). 

o Montaxe escenario (decorados, vestiario): 

850 € 

o Produtos conmemorativos (camisetas, gorras): 1.000€ 

o Agasallos participantes: 500€ 

o Aluguer de equipos de música e auxiliares: 500€ 

o Axudas de custo e locomoción para alumnado doutros centros: 500€ 

o Visitas programadas: 2.500€ 

• Total da actividade: 

o 5.850€ 

ii. SEMGal. 

• Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta actuación). 

o Implantación do programa Piteas. 

 Material funxible: material de papelería, tóneres, memorias 

USB e outros. 500€ 

 Reforzos positivos para os participantes: agasallos, 

merchandaising e outros). 500€ 
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 Actividades organizadas fora do centro. Feiras de proxectos. 

3.000€ 

• Total da actividade:  

o 4.000€ 

8. Indicadores.  

• Porcentaxe de alumnos/as que seleccionan as materias optativas relacionadas coa 

actuación. 

o 25% 

• Porcentaxe de aumento da participación en premios relacionados coa excelencia. 

o 25% 

• Porcentaxe de aumento da titulación do Bacharelato Internacional polo alumnado 

implicado. 

o 0 

• Porcentaxe de aumento das cualificacións obtidas nas ABAU respecto do ano 

anterior. 

o 20% 

• Porcentaxe de aumento do alumnado participante doutros centros educativos. 

o 15% 

• Porcentaxe de incremento da participación do alumnado nesta actuación respecto 

do curso anterior (se o tiver). 

o 10% 

• Porcentaxe de mellora da media académica do grupo de referencia do alumnado 

implicado 

o 10% 

• Porcentaxe de mellora do desequilibrio dos resultados académicos entre nenos e 

nenas 
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o 10% 

• Porcentaxe de mellora dos resultados académicos da avaliación de xuño respecto 

da 1ª avaliación. 

o 10% 

• Porcentaxe de mellora dos resultados académicos do alumnado implicado 

respecto do seu grupo de referencia. 

o 10% 

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

o 5% 

• Porcentaxe de mellora dos resultados do alumnado participante nas competencias 

clave traballadas. 

o 20% 

• Sinale outro, se o desexa. 

o Proxección do centro na comunidade educativa, na cidade, na Comunidade 

Autónoma de Galicia e no estranxeiro. 

 

11. [Actuación 8] Mellora da calidade na xestión dos centros.  

1. Razóns que xustifican a necesidade desta actuación.  

O que chamábase “novas tecnoloxías” deu paso a “tecnoloxías da comunicación”, isto é, 

xa están aquí para quedarse, e o que pense o contraio vai “contra corrente”.  Con isto, o 

que queremos dicir é que temos que facer uso delas coma un instrumento, introducíndoas 

no día a día e aproveitándonos delas para facer máis doado o noso labor, sobre todo o 

administrativo e burocrático, que ben por ser preceptivo en moitos dos procesos e 

procedementos, ben por ser convenientes, han de ser utilizados con asiduidade. 

Por outro lado e logo do importante valor que os programas de innovación educativa e 

programas europeos danlle ao “impacto” e a identidade corporativa ao mesmo tempo que 

dar cumprimento do Decreto 409/2009, é preciso ir normalizando toda a documentación 
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e elementos de identidade da Xunta de Galicia no noso eido 

2. Obxectivos que se perseguen nesta actuación. (5 máximo).  

i. Consolidar o carné escolar unificado para o uso por 

parte do alumnado transportado, uso do servizo de 

biblioteca, préstamo de material didáctico e acceso a 

descontos ou vantaxes por ser estudante. 

ii. Consolidar o carné escolar para o profesorado coa 

intención de cumprir a normativa vixente de identificación, autoridade pública e 

acceso a museos. 

iii. Normalizar e adaptar os procesos, procedementos e documentos do centro coa 

normativa de identidade corporativa da Xunta de Galicia, entre outros: 

1. Curso 2017/18  Proxecto lingüístico de centro (PLC) e Proxecto de 

educación dixital (PED). 

2. Curso 2018/19  Plan anual de lectura (PAL) e Plan de autoprotección (PA). 

3. Curso 2019/20  Normas de organización e funcionamento (NOF) e Plan de 

convivencia (PC). 

4. Curso 2020/21  Programación xeral anual (PXA) e Proxecto educativo (PE). 

iv. Consolidar elementos de identidade corporativa no eido do centro, tanto interior 

coma exterior. 

v. Dinamizar o uso da web corporativa do centro, coa implementación da galería de 

imaxes e a aula virtual 

3. Medidas concretas que se van desenvolver.  

• Elaboración, deseño e impresión do carné escolar unificado de 

alumnado e de profesorado.  Utilizaranse materiais durables tipo 

tarxeta plástica e con sistemas de veracidade.  

• Protocolización de al menos 10 procesos e/ou procedementos, tanto en papel 

coma en dixital.  No caso do papel, con sistemas autocalcantes, no caso do dixital, 

con formularios online. 
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• Reelaboración de, cando menos, 2 proxectos de centro por curso escolar. 

• Instalación de elementos corporativos que melloren a imaxe do centro tanto nas 

distintas dependencias coma no contorno do mesmo. 

• Posta a punto da web corporativa, da galería de imaxes e da aula virtual. 

Elaboración de enquisas online de uso das TIC, do proxecto Abalar e do proceso 

educativo e organizativo. 

4. Se existen procesos de formación no centro que contribúan ao desenvolvemento 
desta.  

No cuatrienio 2017/21 estamos a participar nun plan de formación permanente de 

profesorado (PFPP) coas seguintes liñas de traballo: 

• Escola inclusiva e atención á diversidade. (Programa SEMGal) 

• Convivencia escolar e clima da aula. Centros saudables. Relacións coas familias. 

• Mellora da xestión dos centros (con especial atención á xestión directiva) e dos pro-

cesos de calidade. 

• Iniciativas formativas no ámbito STEM (ciencia-tecnoloxía-enxeñaría-matemáticas). 

STEMBach e Espazo Maker. 

• Programa Observa-Acción. 

• EDIXAGL e Aulas virtuais, niveis inicial e avanzado. 

No curso 2016/17, continuouse coa formación nos estándares de aprendizaxe, o proxecto 

Piteas e a implementación do programa TEI. 

No 2015/16 realizouse formación sobre a elaboración das programacións didácticas e o 

Talento nas aulas. 

Durante os cursos académicos 2013/14 e 2014/15 celebráronse senllos grupos de trabajo 

para os membros do equipo directivo coa finalidade de preparar aos membros do equipo 

directivo para a normalización de procesos e procedementos.  Tamén durante o curso 

académico 2014/15 formáronse arredor de 15 profesores en contornos virtuais, 

espazoAbalar e Abalar Móbil, cadernos dixitais do profesorado e encerados dixitais 

interactivos. 
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Desde o curso 2012/13 integrámonos no proxecto abalar coa formación de 42 profesores, 

sendo o grupo de traballo máis grande formado até o momento no CFR de Pontevedra. 

5. Profesorado implicado.  

• Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación 

o 20. 

• Indique os equipos ou departamentos participantes 

o Representante do consello escolar dos distintos 

sectores. 

o Equipo de dinamización de lingua galega. 

o Equipo directivo. 

o Equipo TIC. 

o Persoal de administración e servizos. 

6. Horario no que se desenvolverá a actuación.  

• Anote o número de horas semanais. 

o 15. 

• Describa detalladamente a distribución horaria na que se desenvolverá a actuación. 

o Durante o horario lectivo traballarase activa e conxuntamente na toma de 

datos necesarios para a elaboración dos procesos, procedementos e 

elementos a integrar nas webs dinámicas. (5 horas) 

o Ao rematar a xornada laboral e fora do horario lectivo, procederase a 

implementar todo o recollido no apartado anterior nas distintas actuacións 

(os carnés; a protocolización de documentos; a instalación de elementos da 

identidade corporativa e a elaboración da web) (5 horas) 

o Ao longo de cada trimestre haberán puntuais sesións de formación para 

todo o profesorado do centro, sobre todo na procura da normalización das 

actuacións. (5 horas) 
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7. Orzamento.  

• Describa as necesidades desta actuación. 

o Elaboración da aplicación informática para a 

emisión de carnés. 

o Sistema de impresión de tarxetas máis 

tóneres. 

o Vinilos e elementos coa imaxe corporativa impresa. 

• Gastos de funcionamento (exclúese o equipamento informático). 

o 5.500€. 

8. Indicadores.  

• Porcentaxe de aumento do número de protocolos para a 

organización do centro. 

o 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. 

 

12. [Actuación 9] Promoción da actividade física en horario lectivo.  

1. Razóns que xustifican a necesidade desta actuación.  

Numerosos estudios veñen salientado o descenso paulatino no tempo que a nosa 

poboación moza lle dedica á realización de actividade física, falando en termo medio. o 

incremento de casos de patoloxías relacionadas co sedentarismo nun rango de poboación 

moza, fai que as administracións se vexan na necesidade de introducir medidas para tratar 

de paliar esta situación, na medida do posible. 
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Neste sentido se inscribe a inclusión no horario escolar da terceira sesión semanal de EF, 

que, polo momento, só as máis vangardistas políticas educativas a están a introducir. 

Neste panorama, desde o eido escolar como instrumento formador das novas xeracións, 

se ven tratando de inculcar hábitos de vida saudable en varias facetas: actividade 

deportiva, alimentación saudable...  

O noso centro neste marco de actuacións propón un novo proxecto anual de promoción 

da actividade física, co que levamos traballando varios anos e que este ano polas 

circunstancias sanitarias ve reducido o número de actividades que propón. 

2. Obxectivos que se perseguen nesta actuación. (5 máximo).  

i. Incrementar o tempo de actividade física do alumnado. 

ii. Adquirir hábitos de vida a través da práctica deportiva e da actividade física. 

iii. Valorar a actividade física como xeradora de benestar e boa saúde e o medio como 

lugar ideal para a actividade física. 

iv. Respectar as normas establecidas, normas de xogo, normas 

da actividade... ao mesmo tempo que aos demais e a súa 

contribución á actividade, resolvendo as diferenzas a través 

do diálogo. 

v. Coñecer novas actividades físicas para encher o tempo de ocio, potenciando o uso  

da  bicicleta como medio de  transporte e de facer deporte entre a xuventude. 

3. Medidas concretas que se van desenvolver.  

• Actividade física nos períodos de lecer. 

o Durante os dous períodos de lecer estes últimos anos 

víñanse organizando torneos de distintos deportes onde 

participaba libremente unha parte importante do 

alumnado.  Este ano o protocolo  antiCOVID non permite 

a realización destas actividades con “normalidade”. Estamos programando 

variacións dos deportes tradicionais para ver a posibilidade de poder 

practicalos mantendo a distancia de seguridade e ademais non tocando 

coas mans o implemento compartido. 
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IES A Xunqueira II 

Rúa Celso Emilio Ferreiro, 6 
E-36005 Pontevedra 

886.15.90.90 
ies.xunqueira.2@edu.xunta.es 

886.15.90.98 

www.iesaxunqueira2.com 

 
  

 

Dirección MD50XD02G Actualización do 08 de Outubro de 2020 Páxina 46 de 48 
 

• Promoción do uso da bicicleta. 

o Esta actividade está prevista para a primavera, contando daquela con bo 

tempo que permita facela ao aire libre.  Os últimos anos a actividade “Día 

da bicicleta” realizabámola en  colaboración coa asociación “Pedaladas” 

dentro da súa campaña de difusión do uso da bicicleta como medio de 

transporte da mocidade.  Esta actividade está pendente de encaixala á nova 

normalidade. 

• Cross de Nadal. 

o Competición onde participa a maioría do alumnado e onde compiten 

contra o outro centro de secundaria que ese atopa nas proximidade. Este 

ano, e polo momento, non parece factible a súa convocatoria, pero 

confiamos en que a situación sanitaria remita e coas pertinentes 

adaptacións se poida levar a cabo. 

• Introdución de actividades de sendereismo na contorna do centro. 

o Dado que temos autorizada un reforzo da materia de educación físca como 

materia de libre configuración de centro, a través dela e, tamén das sesións 

da propia materia de EF, temos programadas saídas periódicas para facer 

sendeirismo.  Esta iniciativa pretende potenciar as clases ao aire libre e 

suplir a imposibilidade de impartir moitos dos contidos tradicionais desta 

materia. 

• Introdución de xogos no medio natural. 

o Dentro das actividades programadas para facer no entorno natural que 

rodea ao centro, ademais do sendeirismo, temos previsto a práctica de 

xogos propios do medio natural, moitos deles no esquecemento, pero 

agora debido a necesidade de dar preferencia as actividades ao aire libre 

queremos recuperarla. 

• Milla saudable. 

o Durante os períodos de lecer, cada día un curso sairá á contorna para dar 

un paseo de unha hora acompañados dun profesor, mentres van 
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merendando. Desta maneira desconxestionamos o patio con menos 

alumnos e evitamos que teñan que comer durante o comezo da clase 

seguinte. 

• Deporte Escolar. 

o Parece lóxico pensar que o Deporte Escolar este curso non vai ter lugar tal 

e como o tiñamos deseñado, pero deixamos aberta a posibilidade de que 

para o segundo ou terceiro trimestres as circunstancias cambien e o 

alumnado poida gozar do deporte neste tipo de competicións.  É posible 

que dado que este curso, que non se poida facer, o suplan por outra 

actividade enfocada á organización de actividades físicas entre o alumnado, 

nese caso sería a nosa intención participar, co obxectivo de contribuír ao 

desenvolvemento deste programa. 

4. Alumnado ao que vai destinada esta actuación.  

• Indique o número aproximado de alumnado implicado.  

o 667, dos que 345 son homes e 322 mulleres. 

• Indique os cursos que participarán nesta actuación.  

o Desde 1º de ESO até 2º de bacharelato. 

5. Profesorado encargado da docencia destes grupos.  

• Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación 

o 7. 

• Indique os equipos ou departamentos participantes 

o Departamento de Educación física. 

o Equipo directivo. 

6. Horario no que se desenvolverá a actuación.  

• Anote o número de horas semanais. 

o 35. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/node/308
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira2/taxonomy/term/197


IES A Xunqueira II 

Rúa Celso Emilio Ferreiro, 6 
E-36005 Pontevedra 

886.15.90.90 
ies.xunqueira.2@edu.xunta.es 

886.15.90.98 

www.iesaxunqueira2.com 

 
  

 

Dirección MD50XD02G Actualización do 08 de Outubro de 2020 Páxina 48 de 48 
 

• Describa detalladamente a distribución horaria na que se desenvolverá 

a actuación. 

o Períodos de lecer e sesións de educación física.  

7. Orzamento.  

• Describa as necesidades desta actuación. 

o Materiais diversos de papelaría (folios, cartolinas, pegamento, goma eva, 

rotuladores, acetatos...) 

o Tóneres para impresoras. 

o Xogos tradicionais. 

o Dorsais para todo o alumnado para a realización 

do Cross. 

• Gastos de funcionamento (exclúese o equipamento informático). 

o 1.250€. 

8. Indicadores.  

• Número de accións encamiñadas a favorecer e promocionar a práctica de 

actividade física nos períodos de lecer, dentro e fóra do centro. (Obrigatorio) 

o 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. 

o 5. 

• Porcentaxe de incremento do cómputo total de actividade física 

efectiva do alumnado ao longo do día, dentro do horario lectivo. 

o 10% 

• Porcentaxe de mellora de hábitos saudables. 

o 10% 
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