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36018379 IES A Xunqueira II 

RESOLUCIÓN do 5 de novembro de 
2015, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se 

regulan, para o curso 2015/16, os 
contratos-programa con centros 

docentes e se establecen as bases 
para a convocatoria e selección de 
plans dirixidos á mellora do éxito 

escolar nos centros docentes de 
educación infantil, primaria e 

secundaria dependentes desta 
consellería. 

R/ Celso Emilio Ferreiro, 6  

36005 de Pontevedra. 

Tel.: 986.87.24.84 e Fax: 986.87.19.43. 

E-mail: ies.xunqueira.2@edu.xunta.es 

Web:http://centros.edu.xunta.es/iesaxunqueira2 
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Contratos-programa 2015/2016. 
Introducción. 

 O equipo directivo do centro, avalado pola comunidade educativa, e debido ás 
características do alumnado e a demanda do mesmo, xunto cos seus 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 universitario da Universidade de Vigo.  Trátase dun 
centro urbano, aínda que recibe tamén alumnado do rural.  Os estudos que se imparten no 
noso instituto son: ESO e bacharelato (“Ciencias” e “Humanidades e Ciencias Sociais”).  No 
actual curso 15/16 hai un claustro formado por 56 profesores e cunha matrícula ao redor 
de 551 alumnos (cun 10% de alumnado estranxeiro), dos que 398 pertencen á ESO e 153 
ao bacharelato. 
A participación activa do centro en programas de innovación educativa vese recoñecida 
polas seguintes actuacións: 

• Programa de mellora de bibliotecas escolares, PLAMBE, no que participamos desde 
o curso 08/09, destacando o recoñecemento recibido este mesmo curso e 
persoalmente polo Conselleiro. 

• Club de lectura, que desde o curso 10/11 ten unha participación activa co alumnado 
organizando actividades complementarias (recitais, concurso, postas en escena, 
teatro, exposicións...) e extraescolares (visitas e saídas). 

• Fomento do uso do galego, que dende o seu inicio, achéganos a lingua nosa como 
habitual e necesaria para o día a día. 

• Proxectos europeos: Comenius (no curso 07/08) e Comenius Rexio (cursos 12/13 e 
13/14. 

• Viaxes culturais: Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, París... 
A necesidade de participación na convocatoria de contratos programa, está xustificada 
polas características do alumnado que acude ao centro. O 7,44 % do alumnado da ESO 
naceu fóra de España, pertencendo a 18 países distintos 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. 
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No presente curso, o 28,70% do alumnado de 1º da ESO xa ten repetido nalgunha ocasión 
polo que 31 rapaces precisaron de medidas de apoio e reforzo, o 37,39% do alumnado de 
2º de ESO xa repetiu nalgunha ocasión, polo que 43 rapaces precisaron de medidas de 
apoio e reforzo.  En resumo, cun 50% 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 do sistema educativo, 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 da ensinanza no centro no que traballamos.  
As actuacións a realizar para a mellora e corrección destas carencias deben utilizar 
diferentes vías: curriculares con actuacións en reforzos educativos, adaptacións curriculares, 
traballo colaborativo, agrupamentos flexibles, PDC-PMAR... e extraescolares ofrecendo 
actividades que complementen a formación do alumnado.  
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Contratos-programa 2015/2016. 
2.- PROA (acompañamento escolar fora do horario lectivo). 

2.1.- Razóns que xustifican a necesidade desta actuación. 
IES A Xunqueira II é un centro educativo no que nos últimos anos, por diferentes 

situacións (sociais, económicas ou familiares), vénse detectando alumnado con falta de 
hábitos de traballo, escaseza de motivación, atraso no proceso de maduración persoal e 
aprendizaxe deficiente das áreas instrumentais, e que, por diversos motivos, non pode 
recibir o apoio e reforzo que precisa no seo da súa familia.  Porén, estanse a desenvolver 
actuacións de apoio e reforzo ao alumnado de 1º e 2º de ESO coa implantación de 
agrupamentos flexibles e/ou grupos de reforzo nas áreas instumentais e tamén apoio 
directo na aula de Pedagoxía terapéutica.  Os resultados obtidos anímannos a seguir 
actuando nesta liña de traballo e aumentar esa dedicación.  Polo tanto, o noso centro 
pretende optar pola modalidade de acompañamento do “Plan PROA” dentro da 
convocatoria dos contratos-programa para favorecer a integración completa deste 
alumnado no proceso educativo con éxito e a súa incorporación plena ao ritmo de traballo 
ordinario na aula, así como facilitar as súas familias ó control e seguimento das diferentes 
materias. 
 
2.2.- Obxectivos que se perseguen nesta actuación. 

1. Identificar as dificultades e problemas do alumnado en relación coa aprendizaxe. 
2. Favorecer a atención educativa ao alumnado con dificultades de aprendizaxe ou 

falta de motivación para lograr o seu éxito nos estudos. 
3. Propiciar a busca de estratexias no alumnado para o seu propio proceso de 

aprendizaxe, que lle facilite ao alumnado aprender a aprender. 
4. Mellorar o nivel de adquisición de competencias clave de todo o alumnado nas 

etapas de ensino obrigatorio. 
5. Mellorar a calidade da educación e os resultados escolares. 

 
2.3.- Medidas concretas que se van desenvolver. 

1. Desenvolvemento de capacidades. 
2. Traballar no uso da axenda escolar. 
3. Traballaremos as técnicas de estudo. 
4. Traballaremos as competencias instrumentais. 

 
2.4.- Alumnado ao que vai destinada esta actuación. 
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• Grupo 1: alumnado (entre 10 e 15 alumnos) 
o 12 

• Grupo 1: curso (exemplo: 3º de primaria; 1º e 2º da ESO) 
o 1º da ESO. 

• Grupo 1: horario. Cada grupo debe recibir 4 horas lectivas semanais (exemplo: luns 
e mércores, de 16.00 a 18.00) 

o Tardes dos luns e mércores de 17:00 a 19:00h. 
• Grupo 2: alumnado (entre 10 e 15 alumnos) 

o 12 
• Grupo 2: curso (exemplo: 3º de primaria; 1º e 2º da ESO) 

o 2º da ESO. 
• Grupo 2: horario. Cada grupo debe recibir 4 horas lectivas semanais (exemplo: luns 

e mércores, de 16.00 a 18.00) 
o Tardes dos luns e mércores de 17:00 a 19:00h. 

 
2.5.- Profesorado encargado da docencia destes grupos. 

• De cantos docentes dispón o centro? 
o 2. 

• Necesita docente externo? 
o Non. 

 
2.6.- Orzamento. 

• Gastos de funcionamento (só material funxible, material non inventariable e 
consumos). 

o 400€. 
• Transporte (cantidade en €/mes. Teña en conta o calendario lectivo desde xaneiro 

ata a 1ª quincena de xuño) 
o 960€ 

• Transporte (indique as aclaracións que considere relevantes). 
o O custe estimado para ese período e de 4.800€, pero a cantidade posta 

como mensual e unha media, xa que uns meses haberá mais desprazamentos 
que outros. 

 
2.7.- Indicadores. 

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

o 90. 
• Porcentaxe de incremento do nº de alumnos/as implicados/as que aproban todo en 

xuño.(Obrigatorio) 
o 25. 

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

o 45. 
• Porcentaxe de redución do número de alumnos/as repetidores/as respecto do curso 

anterior. 
o 10. 
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• Porcentaxe do número de alumnos/as implicados/as que titulan na ESO 
o 50. 
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Contratos-programa 2015/2016. 
5.- Mellora do nivel de coñecemento para acadar a 
excelencia. 

2.1.- 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 
sociocultural 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. 
 
2.2.- Obxectivos que se perseguen nesta actuación. 

1. Promover o máximo desenvolvemento das potencialidades e intereses do alumnado.  
2. Concienciar e involucrar ao alumnado no seu propio proceso de aprendizaxe. 
3. Desenvolver unha aprendizaxe cooperativa e inclusiva. 
4. Proporcionar un entorno onde desenvolver a creatividade.  
5. Colaborar no desenvolvemento emocional do alumnado. 

 
2.3.- Medidas concretas que se van desenvolver. 

1. SEMANA DA MÚSICA.  Xa na 8ª edición e cun matiz “internacional” para o presente 
curso. Abrangue unha semana de concertos, bailes, proxeccións, conferencias etc, no 
centro coma fora do mesmo. Conta ca participación de noso e doutros centros da 
cidade como o IES A Xunqueira I e o Conservatorio de Música de Pontevedra.  Estas 
son as actividades propostas: 

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

• Xornada de portas abertas para alumnado de centros adscritos.  
• Actividade ao ar libre “livemusic” coa colaboración do DJ Ares. 
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• Saída de dous días completos a Celanova (Ourense) – Vila Real (Portugal) na 
que o alumnado: 

o Asistirán a unha Clase Maxistral 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). 
2. OBRADOIRO CORAL. Levamos organizado durante varios cursos un coro que se 

desenvolve durante algunhas sesións das clases de Música de 1º de Bacharelato. 
Debido ao interese por parte do alumnado por ensaiar máis cantidade de repertorio 
e conseguir unha mellor interpretación do mesmo, así como a intención de abrir a 
participación do coro a todos os profesores e alumnos, inclusive de centros próximos, 
coas seguintes actuacións: 

a. Ensaio semanal en horario fixo de tarde fora do horario lectivo. 
b. Obradoiro Vocal impartido por mestres especializados de canto. 
c. Concertos durante a Semana da Música e noutras posibles actividades. 

3. O TALENTO NAS AULAS. Durante este curso estase a levar a cabo no centro un 
grupo de traballo que aborda “O Desenvolvemento do Talento nas Aulas” que se 
desenvolve dentro do Proxecto Talento 3.0, organizado pola Fundación Barrié e ca 
colaboración da Unidade de Altas Capacidades da Universidade de Santiago de 
Compostela e a propia Consellería. Ademais do desenvolvemento nas aulas dentro 
do horario lectivo, parte deste equipo de docentes xunto con outros compañeiros, 
serán os encargados de levar a cabo a organización de diferentes obradoiros e 
proxectos durante algunhas tardes fora do horario lectivo: 

a. Obradoiros destinados a desenvolver a creatividade. 
b. Obradoiros destinados a mellorar as habilidades sociais e a intelixencia 

emocional, (altas capacidades, TDHA, nenos con dificultades de relación...). 
c. Proxecto Interdisciplinar sobre a  contaminación sonora. 
d. Proxecto Interdisciplinar  para a creación dun xogo de mesa. 
e. Obradoiro de teatro para poñer en valor distintas cualidades do alumnado 

coa intención de preparar unha ou máis interpretacións co gallo de distintas 
efemérides (Día internacional da muller, Semana das Letras Galegas...) e 
posible presentación a premios e concursos (Ven, veñas Maio...). 

4. A EXCELENCIA NO DÍA A DÍA. 
a. Obradoiro sobre técnicas de estudo (estratexias de aprendizaxe): Pre-

avaliación do alumnado a través de cuestionario para implementar as 
técnicas de estudo, e Charla dirixida aos responsables do alumnado co fin de 
explicarlles a dinámica do curso. 

b. Obradoiro de traballos-deseño, exposición e oratoria: Creación de grupos 
de traballo; Taller de planificación e organización do proxecto-traballo; 
Búsqueda de información e tratamento da máis relevante; Deseño e 
confección do proxecto-traballo; Exposición do traballo. 

c. Taller de afrontamento das probas de acceso á universidade: Traballaremos 
a ansiedade; organización do material; planificación do estudo; Repaso, 
autoavaliación e estratexia a seguir na propia proba; e charla dun ex-
alumno sobre a PAU . 
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d. Obradoiro bilingüe de inglés con profesorado nativo: Ciclo de proxeccións 
curtas en idioma inglés de vídeos, curtametraxes, documentais de libre 
difusión por medio de youtube...; e Obradoiro “Vivindo en Inglés”, onde se 
farán saídas a citade e o seu contorno próximo, con visitas a museos, cine, 
percorridos pola cidade... co inglés como lingua vehicular 

 
2.4.- Alumnado ao que vai destinada esta actuación. 

1. Indique o número aproximado de alumnos/as implicados/as. 
a. 551. (todo o alumnado do centro) 
b. Posibilidade de incorporación de ex-alumnos e alumnos doutros centros. 

2. Indique os cursos que participarán nesta actuación. 
a. Desde 1º de ESO até 2º de Bacharelato. 

  
2.5.- Profesorado implicado. 

1. Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación 
a. 25. 

2. Indique os equipos ou departamentos participantes 
a. Departamentos de Economía; Educación física; Filosofía; Lingua castelá e 

literatura; Lingua galega e literatura; Tecnoloxía Música; Matemáticas; 
Relixión; Xeografía e historia;  

b. Equipo de dinamización lingüística. 
c. Equipo directivo. 
d. Equipo TIC. 
e. Membros do Club de lectura. 
f. Membros do PLAMBE e equipo de dinamización da Biblioteca. 
g. Persoal de administración e servizos. 

  
2.6.- Horario no que se desenvolverá a actuación (fóra do horario lectivo).. 

1. Semana da Música: Aula aberta de ensaio: Mércores de de 16 a 18h; Saída de 
dous días completos a Celanova (Ourense) – Vila Real (Portugal) na 2º quincena de 
Maio. 

2. Obradoiro coral: Ensaio semanal: Luns de 16 a 18h; Obradoiro Vocal: Unha tarde 
ao mes (xaneiro/xuño) 

3. O talento nas aulas: Obradoiro (creatividade): Luns de 16:30 a 18:30h, 2ºT; 
Obradoiros (habilidades sociais): Luns de 16:30 a 18:30, 3ºT; Proxecto 
Interdisciplinar (contaminación sonora): Luns de 16:30 a 18:30h, 2ºT; Proxecto 
Interdisciplinar  (xogo de mesa). Luns de 16:30 a 18:30, 3ºT; Obradoiro de teatro. 
Os venres de 16 a 18 h. 

4. Proxecto “Excelencia no día a día”: Obradoiro (técnicas de estudo): Luns, de 17 a 
19 h, 2ºT; Obradoiro (exposición e oratoria): Martes, de 17 a 19 h, 2ºT; Obradoiro 
(afrontamento das PAU): Mércores, de 17 a 19 h, 3ºT; Obradoiro (bilingüe de 
inglés): grupo 1 (luns de 16:30 a 18h); grupo 2 (mércores de 17 a 18:30h); e grupo 
3 (xoves de 16:30 a 18h). 

  
2.7.- Orzamento. 

5. Semana da Música.  
a. Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta actuación). 

i. Montaxe escenario (decorados, vestiario): 850 € 
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ii. Produtos conmemorativos (camisetas, gorras): 1.000€ 
iii. Agasallos participantes: 500€ 
iv. Aluguer de equipos de música e auxiliares: 500€ 
v. Axudas de custo e locomoción para alumnado doutros centros: 500€ 
vi. Visitas programadas: 2.500€ 

b. Total da actividade: 
i. 5.850€ 

6. Obradoiro coral. 
a. Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta actuación). 

i. Profesorado especializado de canto. 150€/mes (xaneiro- xuño 900€) 
ii. Gastos indirectos. 200€. 

b. Total da actividade: 
i. 1.100€ 

7. O talento nas aulas 
a. Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta actuación). 

i. Obradoiro de Creatividade. 
1. Profesorado especializado 300€/mes (xaneiro a xuño 1800€) 

ii. Obradoiro de Habilidades Sociais e Intelixencia Emocional  
1. Profesorado especializado 300€/mes (xaneiro a xuño 1800€) 

iii. Proxecto interdisciplinar “Contaminación sonora” 
1. Materiais: Sonómetros 30/70 €/unidade, Material funxible 

(folios, etc.) 400€. 
iv. Proxecto interdisciplinar “Creación dun xogo de mesa” 

1. Material funxible e impresións de tarxetas, maquetación, 
taboleiros ….  

v. Gastos indirectos. 800€. 
b. Total da actividade: 

i. 4.800€ 
8. Proxecto “Excelencia no día a día”: (ANPA) 

a. Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta actuación). 
i. Obradoiro sobre técnicas de estudo (estratexias de aprendizaxe). 

1. Profesorado especializado: 600€. 
ii. Obradoiro de traballos-deseño, exposición e oratoria. 

1. Profesorado especializado: 600€. 
iii. Obradoiro de afrontamento das probas de acceso á universidade.  

1. Profesorado especializado: 600€. 
iv. Obradoiro bilingüe de inglés con profesorado nativo.  

1. Profesorado especializado: 600€/mes para 3 grupos. 
b. Gastos indirectos. 800€. 
c. Total da actividade: 

i. 4.800€ 
9. Gastos xerais para tódalas actuacións fora de horario lectivo por mor de non ter 

persoal subalterno e transporte para o alumnado: 
a. Persoal subalterno: 200€/mes (xaneiro a xuño 1.200€) 
b. Transporte: 200€/mes (xaneiro a xuño 1.000€) 

 
2.8.- Indicadores. 
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1. Porcentaxe de alumnos/as que seleccionan as materias optativas relacionadas coa 
actuación. 

a. 25. 
2. Porcentaxe de aumento da participación en premios relacionados coa excelencia. 

a. 5. 
3. Porcentaxe de aumento da titulación do Bacharelato Internacional polo alumnado 

implicado 
a. – 

4. Porcentaxe de aumento das cualificacións obtidas nas PAU respecto do ano anterior. 
a. 20. 

5. Porcentaxe de aumento do alumnado participante doutros centros educativos. 
a. 15 

6. Porcentaxe de incremento da participación do alumnado nesta actuación respecto do 
curso anterior (se o tiver). 

a. – 
7. Porcentaxe de mellora da media académica do grupo de referencia do alumnado 

implicado 
a. 10. 

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

a. 10. 
9. Porcentaxe de mellora dos resultados académicos da avaliación de xuño respecto 

da 1ª avaliación. 
a. 10. 

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

a. 10. 
11. Porcentaxe de mellora dos resultados de participación en premios á excelencia. 

a. 5. 
12. Porcentaxe de mellora dos resultados do alumnado participante nas competencias 

clave traballadas. 
a. 20. 

13. Sinale outro, se o desexa. 
a. Proxección do centro na comunidade educativa, na cidade, na Comunidade 

Autónoma de Galicia e no estranxeiro. 
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6.- 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 se utilizados cons 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 e elementos de identidade da Xunta no noso eido. 
 
2.- Obxectivos que se perseguen nesta actuación. 

1. Implantar un 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. 

2. Normalizar e adaptar os procesos, procedementos e documentos do centro coa 
normativa de identidade corporativa da Xunta de Galicia. 

3. Instalar elementos de identidade corporativa no eido do centro, tanto interior coma 
exterior. 

4. 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. 

1. Elaboración, deseño e impresión do carné escolar unificado de alumnado.  
Utilizaranse materiais durables  tipo tarxeta plástica e con sistemas de veracidade. 

2. 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. 

3. Instalación de elementos corporativos que melloren a imaxe do centro tanto nas 
distintas dependencias coma no contorno do mesmo. 
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4. Posta a punto da web corporativa, da galería de imaxes e da aula virtual. 
Elaboración de enquisas online de uso das TIC e do proxecto Abalar  

 
4.- Se existen procesos de formación no centro que contribúan ao desenvolvemento 
desta. 
 Durante os cursos académicos 13/14 e 14/15 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 14/15 formáronse arredor de 15 profesores en contornos virtuais, 
espazoAbalar e Abalar Móbil, cadernos dixitais do profesorado e encerados dixitais 
interactivos. Dende o curso 12/13 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 10 

• Indique os equipos ou departamentos participantes. 
o Equipo de dinamización lingüística. 
o Equipo directivo. 
o Equipo TIC. 
o Persoal de administración e servizos. 
o Profesorado xubilado pero con experiencia dabondo neste campo. 

 
6.- Horario no que se desenvolverá a actuación. 

• Anote o número de horas semanais. 
o 10. 

• 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 e 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) 

o Ao longo de cada trimestres haberán puntuais sesións de formación para 
todo o profesorado do centro, sobre todo na procura da normalización das 
acutacións. 

 
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€. 
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8.- Indicadores. 
• Porcentaxe de aumento do número de protocolos para a organización do centro. 

o 10. 
• Sinale entre 1/3 elementos cuantificables que midan os avances conseguidos nesta 

actuación 
o A calidade e practicidade do carné escolar a utilizar. 
o A normalización nos documentos electrónicos e en papel. 
o A mellora da imaxe corporativa do centro.  
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986.87.24.84. 
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