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Proxecto de dirección para o período 2016/2020. 
1.- Fundamentación. 

1.1.- O marco normativo e a autonomía de xestión. 

O marco normativo vixente, emanado da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de 

Educación (BOE, 04/05/2006)1, en adiante LOE, que regula os aspectos relativos á 

aplicación das ensinanzas non universitarias, enfatiza entre os seus propósitos a igualdade de 

oportunidades e a ausencia de discriminación por motivo algún, a mellora da calidade da 

ensinanza (asumindo a avaliación como unha ferramenta sistemática de mellora e 

favorecendo o esforzo en tódolos axentes do proceso), a implicación de toda a comunidade 

educativa na formación de persoas educadas (no máis amplo sentido da palabra), a 

consecución de un bo clima de convivencia fundado nos principios democráticos básicos, a 

inserción o máis participativa posible das institucións educativas no seu entorno e a súa 

autonomía de xestión. 

A partir desta última facultade que outorga a lei, ten sentido a presentación dun 

proxecto de dirección propio, pois, a pesar de que as marxes de actuación en moitas 

cuestións (dende as orzamentarias a outras de orde académico) son moi estreitos, tamén é 

verdade que hai espazo para aplicar un estilo de dirección específico, e para que ese 

liderazgo condicione en boa maneira o devir do centro.  Existen, por tanto, labores de 

xestión predeterminadas, pero existe unha marxe  para a creatividade e para a maneira 

específica de exercer a dirección que condiciona en grande medida a forma de levar a cabo 

as primeiras.  Cunha difícil mestura de ilusión, realismo e modestia véxome en condicións 

de asumir e potenciar os aspectos programáticos da lei, aos que temos feito alusión, realizar 

o traballo de xestión establecido pola normativa e dar un enfoque propio ao goberno do noso 

centro, o cal desglosarase nas seguintes páxinas. 

                                               
1 Modificada pola Lei 8/2013 de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (BOE, 10/12/2013), en adiante 
LOMCE. 
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1.2.- Perfil da persoa candidata. 

Partimos da base de que unha organización funciona tanto mellor canto máis positivo 

sexa o clima de traballo no que se desenvolve o seu labor.  Este aserto non procede dunha 

visión beatífica da vida, simplemente afírmoo dende a experiencia. 

Durante 7 cursos académicos (2002-2008) desenvolvín a asesoría Siega da Sección 

de CFR de Cangas de Morrazo.  Dentro das miñas funcións estaba a de facerme 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 actuación.  

 
A maiores encargábame da implantación, instalación, configuración e mantemento 

de tódolos medios informáticos e tecnolóxicos que chegaban aos centros.  Isto permitiume 

ter unha visión global das distintas etapas educativas, pois  dende a ensinanza regrada coma 

a non regrada; a formal e a informal; a pública, a concertada e a privada; e mesmo os 

servizos periféricos coma son os centros de formación e recursos (CFR) ou seccións e as 

Xefaturas territoriais (entón delegacións).  Permitiume estar “na punta de lanza” da 

innovación educativa e da implementación das TICs e sobre todo ter un contacto directo cos 

equipos directivos e persoal de administración e servizos (en adiante PAS) de tódolos 

centros.  Facer recomendacións e propostas, colaboracións e avaliacións era o día a día do 

meu traballo. 

Durante os 4 cursos académicos seguintes (2008-2012) desenvolvín a xefatura de 

estudos do centro para o que presento a miña candidatura.  Naquel momento puiden poñer 

en práctica todas aquelas recomendacións e indicacións que facía durante a miña asesoría 

Siega.  Comecei coa implementación de procesos e procedementos, establecendo protocolos 

de actuación e xestión encamiñados a protocolizar as actuacións do día a día.  As medidas 

pedagóxicas aplicadas nos horarios; a xestión de profesorado, normalizando as licenzas e 

permisos; a coordinación de cara a renovación dos libros de texto; o funcionamento dos 

departamentos a través dos protocolos para os libros de actas, o inventario, as 
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programacións e as memorias.  Eran os inicios dos plans de convivencia e no curso 09/10 

puxemos en funcionamento de xeito experimental a aula de convivencia, logo foi o 

observatorio e o plan de convivencia.  Aproveitei da miña experiencia informática e de xeito 

progresivo fomos implementando toda a tecnoloxía existente e que estaba a chegar nas aulas 

(kits multimedia do profesorado composto polo videoproxector, o portátil e os altofalantes), 

comezando dende os cursos máis altos até os máis baixos, onde 

actualmente temos o proxecto Abalar con ultraportátiles para todo 

o alumnado.  A pesar de non ser as miñas funcións directas, xa 

“destaquei” no meu interese pola mellora das instalacións e pouco a 

pouco fun asumindo as devanditas funcións marcando como 

actuación de gran importancia a renovación do salón de actos por 

mor da celebración do 25 aniversario no comezo do curso 

2011/2012. 

Durante os últimos 4 cursos académicos (2012-2016) estou a 

desenvolver a secretaría do centro polo que tarefas coma a xestión económica, xestión do 

PAS, mantemento e mellora das instalacións, xestión dos servizos 

educativos complementarios... son o meu día a día.  Están sendo catro 

anos moi intensos pois a crise minimizou a capacidade orzamentaria 

dos nosos gastos de funcionamento preto dun 11%; reduciuse un 25% o 

PAS, pasando de 9 a 7 efectivos; e reduciuse un 10% o cadro de 

persoal docente, pasando de 62 a 56 efectivos.  Todo isto mantendo a 

nosa matrícula arredor de 550 alumnos e incrementándose os custes dos 

gastos básicos en máis dun 30% (auga, luz, gas e reparacións).  Non 

esquezamos a cantidade de sinistros que tivemos por mor do dano eléctrico ou raio (dúas 

ocasións), danos por temporal (3 cicloxéneses), 

intentos de roubo (5 ocasións), actos vandálicos (4 

ocasións) e 3 roubos (dúas bicicletas e diverso 

material informático), situacións que foron 

paliadas parcialmente pola cobertura de seguros e a 

unidade técnica da Xefatura territorial.  A 

implementación de medidas de seguridade e 

control; a eficiencia enerxética para conseguir 

confort e mellores resultados de aforro enerxético 
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nos consumos de auga (-25%), luz (-40%) e calefacción (-60%, aumentando ao dobre o 

tempo de funcionamento diario); a mellora das instalacións mediante a dotación en 

despachos e departamentos; a renovación de mobiliario; a reorganización e aproveitamento 

de espazos, etcétera.  Todos eles foron eixes do meu traballo. Na secretaría continuouse coa 

protocolización de procedementos e as melloras das 

condicións de traballo do PAS a través de melloras 

tecnolóxicas, de mobiliario e reorganización de 

espazos. A reorganización e actualización da oferta 

educativa a través das follas de reserva e sobres de 

matrícula adquiriu unha gran importancia pois é a 

“vía de entrada” do alumnado e non podíamos 

manter configuracións de matrícula non admitidas 

polo XADE herdadas de Leis derrogadas.  A reorganización dos servizos educativos 

complementarios desembocou nunha gran mellora no día a día do centro: o servizo de 

alumnado transportado, organizouse de tal xeito que as incidencias reducíronse nun 90%, 

sendo atribuíble ese 10% ás empresas prestatarias e a muda  do servizo de cafetería  permitiu  

 
aumentar a súa oferta, por exemplo ofertando bocadillos quentes (o cal reduciu 

considerablemente a saída do alumnado fóra do recinto escolar na procura de outras 

cafeterías, e por tanto os retrasos na entrada ás clases), e alimentos para 

persoas con intolerancias e comidas, servizos moi solicitados polos 

usuarios.  

A nivel de infraestruturas, 

renováronse as mamparas da 

cafetería, puxéronse a punto tódolos 

exteriores do centro, sobre ao respecto Mamparas da cafetería, 2012 

Aparcadoiro de bicicletas, 2015 

Organización do servizo de alumnado transportado, 2014 
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da eliminación de barreiras arquitectónicas e a delimitación de prazas de aparcamento, 

destacando os vehículos de minusválidos e vehículos 

eficientes.  A reorganización e custodia de chaves tamén foi 

unha das liñas de actuación pasando de máis de 300 chaves 

distintas no centro a dispoñer de chaves individuais para os 

usuarios ao mesmo tempo que 5 chaves mestras que che dan 

acceso ao 95% dos espazos do centro, tarefa que levou máis de 

7 anos e que sobre todo agradeceu o 

PAS. 

Nesta liñas quixen destacar a 

miña experiencia, sen embargo hai 

que salientar que todas estas 

actuacións e moitas máis que por 

razóns de espazo non relatei 

puidéronse levar a cabo grazas a 

cohesión do equipo directivo que 

durante estes 8 anos levamos “a batuta” deste centro.  Dende o principio tiñamos moi claro 

as liñas de actuación e traballamos para que se puidéran levar a cabo co obxectivo de 

conseguir un mellor servizo para o persoal administrado, isto é, o noso alumnado.   

 
Obter un bo clima de traballo foi unha das nosas principais liñas e este obxectivo é 

máis unha actitude permanente que algo planificable e avaliable con criterios aritméticos, 

pero é moi importante, e presupón un carácter conciliador e paciente, que sen alardes, 

creemos ter. 

Esta experiencia, englobada nos máis de 18 anos de servizo na miña singradura 

docente, permíteme coñecer as peculiariades do centro, penso que me faculta para tratar de 

Eliminación de barreiras arquitectónicas, 2013 

Delimitación de prazas de aparcamento, 2015 
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conservar o moito que se ven facendo ben, e aportar noutros aspectos ideas e metodoloxía xa 

contrastadas que poidan supor unha mellora paulatina na xestión.  Por outro lado, traballarei 

intensamente para conseguir un equipo directivo o máis conxuntado posible e que comparta 

a miña filosofía de dirección. 

 

1.3.- Fundamentos do programa de dirección. 

Liderazgo. Pese á molestia escénica de situarse en primeira fila, a dirección ten de 

asumir o liderazgo da institución en tódalas ordes, impulsando e dinamizando os obxectivos 

propostos, tanto desde a presidencia dos órganos colexiados (consello escolar e claustro de 

profesorado) e órganos didácticos (comisión de coordinación pedagóxica, en adiante CCP), 

como dende o seu esforzo diario de persuasión e entendemento no trato cotiá cos 

compoñentes de toda a comunidade educativa. 

Planificación. Aínda que os problemas que se suscitan a diario na xestión dun centro 

presentan sempre unha necesidade de urxencia, hai que deixar un espazo de atención 

permanente ao medio e longo prazo, onde de verdade se poden mellorar as tendencias 

importantes.  A planificación é moi difícil sen un adecuado desenvolvemento documental e 

sen o coñecemento profundo da organización que aportan os sistemas de avaliación e 

mellora, que temos propostos como obxectivo. 

Pragmatismo e realismo. Tanto na execución das iniciativas detalladas neste 

proxecto de dirección, como na xestión regular do centro, e para evitar frustracións ou forzar 

en demasía á institución, debemos ter sempre presentes as nosas limitacións (tanto persoais 

coma colectivas e de recursos dispoñibles) e actuar con modestia e “cos pes no chan”, tendo 

por moi bos tamén os pequenos logros. 

Avaliación e mellora continua.  Se se quere mellorar hai que facelo sobre bases 

sólidas: un sistema de xestión documentado que poder irse perfeccionando, sometido a un 

mecanismo de avaliación periódica. 

Fomento da participación.  Baixo o obrigado liderazgo e o impulso da dirección, 

calquera institución avanza tanto máis canto maior sexa a implicación do seu persoal.  É 

certo que a dirección non dispón de moitos estímulos para incentivar esta participación, pero 

debe utilizar aqueles que ten ao seu alcance (persuasión, recoñecemento, divulgación do 

traballo ben feito ...)  para conseguir o maior grado de colaboración posible na consecución 

dos seus obxectivos. 
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Preferencia polo acordo e o consenso.  Sen que en absoluto signifique renunciar ás 

atribucións executivas que a normativa outorga á dirección, unha liña de actuación moi 

importante é traballar nos proxectos e nos problemas que se poidan suscitar por un desenlace 

o máis acordado e consensual posible. 

Traballo en equipo. A dinámica de traballo en grupo, en termos xerais, é a que 

confire unha maior eficacia, por canto o aporte de varias persoas sempre ofrece máis 

capacidade de traballo, máis matices e unha maior lexitimidade nos resultados que o de unha 

persoa soa, por brillante ou capaz que esta sexa. 

• A primeira manifestación deste principio ten de darse no equipo directivo, o 

cal ten de ser forte e cohesivo, visualizado sempre como unha unidade dende 

o exterior que xere confianza e respecto. 

• Apoio á metodoloxía de traballo en grupo (cun plan de traballo ben deseña-

do, documentado e eficiente) para acometer calquera tipo de proxecto ou a 

abordaxe de problemas de especial dificultade e a medio e longo prazo. 

• Máximo aproveitamento da estrutura de traballo en grupo xa existente: o 

consello escolar e as súas distintas comisións; o claustro de profesorado; a 

CCP, cun papel moi importante como interlocutor permanente entre a 

dirección e a estrutura departamental; os propios departamentos; os equipos 

docentes, pezas chave en calquera iniciativa de mellora académica e as 

reunións do persoal que exerce as titorías. 

Colaboración con tódolos sectores da comunidade educativa. A implicación dos distintos 

sectores da comunidade educativa no logro dos obxectivos do centro implica unha relación o máis 

fluída posible cos seus órganos de representación, fundamentalmente a xunta de delegados e a 

asociación de nais e pais. 

Colaboración o máis estreita posible coa Administración educativa.  Se partimos do 

principio de que todo o persoal docente e de administración e servizos somos “administración”, así 

como das disposicións legais que establecen a estrutura administrativa na que todos estamos 

insertos, é case redundante formular este principio, se non fora porque cremos que unha actitude o 

máis receptiva posible á esta colaboración é moi conveniente para o centro no seu conxunto, e que 

aí temos de esforzarmos por falar “o mesmo idioma”. 
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Proxecto de dirección para o período 2016/2020. 
2.- Contexto. 

2.1.- Descrición, ubicación física e contorno social do centro. 

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 (“Ciencias” e “Humanidades e Ciencias Sociais”). 

A Consellería de Educación autoriza o comezo de actividades académicas a partir do 

1986/1987, cunha capacidade para 960 postos escolares, polo que estamos preto do noso 30 

aniversario. 

A cidade de Pontevedra, goza de ser unha das capitais de provincia de tamaño 

medio-pequeno, con maiores galardóns pola súa calidade de vida, recibindo numerosos 

premios de talla nacional e internacional por ser unha das primeiras “cidades 30” a nivel 

europeo.  Ten unha poboación de 82.539 habitantes2 nun entorno tranquilo e apacible, cun 

clima suave e englobada en pleno corazón das Rias Baixas. 

 

 

•  

 

•  
•  
A zona da Xunqueira, está rodeada de paraxes naturais como a illa das esculturas e 

illa do Cobo, a Xunqueira de Alba e todo ilo en plena Ría de Pontevedra. 

  

                                               
2  Cifras oficiais da poboación a 1 de xaneiro de 2015. Instituto galego de estatística. 
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Na contorna educativa do campus da Xunqueira conviven: 

o Dous centros de educación infantil e primaria. (CEIP) 

o Dous institutos de ensinanza secundaria, incluído o noso.  (IES) 

o Un centro integrado de formación profesional. (CIFP) 

o Una escola de idiomas. (EOI) 

o Un centro de formación e recursos para el profesorado. (CFR) 

o O campus universitario de Pontevedra, pertencente á Universidade de 

Vigo, con tres facultades e unha escola  de enxeñaría forestal. 

o Un pavillón municipal de deportes, co que compartimos as instalacións 

deportivas para o desenvolvemento das nosas clases do departamento de 

educación física. 

o O Pazo de cultura, que xunto ao recinto feiral e a sé da Policía local, 

complementa as posibilidades da contorna. 

 

2.2.- Profesorado, alumnado e dispoñibilidade de servizos. 

No actual curso 15/16 dispoñemos dun claustro 

formado por 56 efectivos, 6 membros do PAS (persoal 

subalterno, auxiliar administrativo e de limpeza) e cunha 

matrícula ao redor de 545 

alumnos (cun 9% de 

alumnado estranxeiro), dos 

que 394 pertencen á ESO e 

151 ao bacharelato, todos eles distribuídos en 16 unidades 

ordinarias de ESO máis 2 extraordinarias (PDC e PMAR) 

e transitoriamente 6 unidades de bachallerato, 

xa que temos autorizadas 8 (liña 4).  

Os servizos educativos comple-

mentarios abranguen 8 liñas de transporte 

operadas por 3 compañías e servizo de 

cafetería-comedor no propio centro cunha 

contrata externa que conta con tres 

traballadoras. 
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Nas táboas e gráficas destas 

dúas páxinas pódese ver un breve 

estudo comparativo de todas estas 

cifras. 
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2.3.- Funcionamento e resultados precedentes. 

De acordo coa información recollida a través das actas de claustro, consello escolar e 

CCP, así coma os informes de xefatura de estudos sobre as distintas avaliacións, os 

resultados académicos do centro teñen sido tradicionalmente e son, en xeral, positivos, se 

ben é certo que son mellorables.  Así o acreditan os resultados obtidos nas derradeiras 

convocatorias da PAU obtendo cifras de aprobado por enriba do 75% en todas elas.  Na 

seguinte gráfica pódense comparar as porcentaxes de aprobados do 100% de materias nas 

convocatorias ordinarias dos tres últimos cursos académicos, destacando os avances na 

maioría dos niveis. 

Convocatoria ordinaria 14/15 Observacións. 13/14 Observacións. 12/13 
1º ESO 40% Melloran os resultados. 36% Non melloran. 48% 
2º ESO 48% Melloran os resultados. 38% Non melloran. 43% 
3º ESO 43% Melloran os resultados. 39% Melloran os resultados. 34% 
4º ESO 62% Melloran os resultados. 49% Non melloran. 57% 

1º bacharelato 43% Non melloran. 55% Melloran os resultados. 44% 
2º bacharelato 82% Melloran os resultados. 74% Melloran os resultados. 70% 

En canto ás probas diagnósticas e as avaliacións PISA, parécenos que presentan 

problemas estruturais que dificultan a interpretación dos datos obtidos (o principal é a falta 

de motivación que atopa nestas probas o alumnado, ao non apreciar consecuencias personais 

directas na súa execución; outro deriva das altas expectativas nos resultados que se outorgan 

ao noso centro, de acordo ao perfil socio-económico e de contexto das familias que nos 

confían a educación das súas fillas e fillos, e que é un criterio que precisaría máis 

matizacións. 

A participación activa do centro en programas de innovación educativa concrétase nas 

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). 
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• Fomento do uso do galego, que dende o seu inicio, 

achéganos a lingua nosa como habitual e necesaria para o día a día. 

Bolboreteando é o noso blog. 

• Proxectos europeos: Comenius (no curso 07/08) e 

Comenius Rexio (cursos 12/13 e 13/14).  

 

• Contratos-programa, nas liñas de 

PROA (programa de reforzo, orientación e 

apoio), excelencia e calidade. 

 

 

• Programa de froita fresca nas escolas, en 

colaboración con Fondo galego de garantía 

agraria, a través da Consellería do medio rural 

e do mar. 

 

 

 

 

• Candidatura presentada a 

distintivo de calidad “Sello Vida Saludable”. 

 

 

 
• Viaxes culturais: Asturias, Barcelona, Madrid, París, Sevilla, Valencia... 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlrJ6KtKvLAhUHVhoKHXqOAxMQjRwIBw&url=http://www.edu.xunta.es/web/node/6285&bvm=bv.116274245,d.d24&psig=AFQjCNF0hMcNT04azDNu5zBKHvsuOQrZXg&ust=1457331241443239
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Proxecto de dirección para o período 2016/2020. 
3.- Obxectivos. 

En canto á presentación dos obxectivos, non me parece preciso facer constar aquí todo aquilo 

que se presupón no marco funcional ordinario dun centro das nosas características (as competencias 

dos distintos cargos, as dos órganos colexiados e didácticos, os ditados da normativa nas materias 

tales coma as tarefas administrativas, as de docencia, as de avaliación, as de atención á diversida-

de...) de obrigado cumprimento, senón nas aportacións novedosas que propoño sobre a xestión do 

centro.  Tamén é preciso advertir que estes obxectivos a catro cursos académicos serán desglosados 

na planificación anual de cada un deles, e que a súa planificación é flexible, pois de un maior 

coñecemento da institución pode sobrevir un obxectivo novo, ou tamén, o abandono dalgún que a 

práctica demostre como inviable.  Con todo, naturalmente, o plan que aquí presentamos será a guía 

permanente da nosa actuación, tanto nos asuntos cotiás como en proxectos de maior alcance. 

Diante dos obxectivos propiamente ditos, presentados en distintas categorías, paréceme 

procedente formular seis principios de carácter xeral que supón algo así como un ideario.  Son 

ideas-forza que pretendo seguir, non accións concretas, suxeitas a seguimento e avaliación, como 

tódolos obxectivos que se relacionan posteriormente. 

3.1.- 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. 

2. Mellorar os resultados académicos. 

3. Consolidar e ampliar os cadros de persoal docente e de administración e servizos, 

da matrícula e da oferta educativa. 

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

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

6. Integrarnos na contorna coma unha institución relevante. 
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3.2.- Obxectivos específicos. 

A. Planificación e xestión. 

a. Redacción dun plan estratéxico e un plan anual.  Preténdese con 

estes instrumentos a máxima concreción dos obxectivos (contidos no 

proxecto de dirección e na programación xeral anual -en adiante PXA-), 

que facilite a súa difusión entre a comunidade educativa, o establece-

mento de responsabilidades e a delegación de funcións, a súa temporalización, o 

seu seguimento e a súa avaliación. 

b. Consolidación do sistema documental. Continuar co sistema documental que 

estou desenvolvendo dende o meu cargo de xefe de estudos  Ten de ser 

coherente, homoxéneo e organizado, que integre tódolos documentos do centro e 

que poña en valor todo o traballo e experiencia acumulada na súa xestión.  

Traballarase na eliminación de linguaxe sexista, sobre todo no uso abusivo do 

masculino como termo xeral para mulleres e homes.  

c. Progresiva procedimentación das actividades propias do centro, valorando a 

posibilidade dunha certificación de calidade.  A procedimentación de actividades 

facilita ao profesorado e o PAS a execución das súas tarefas, e sirve de base para 

a súa avaliación razoable e as conseguintes propostas de mellora. 

d. Mellora da comunicación interna e externa. A comunicación interna é moi 

importante en calquera organización.  Moitas veces se da por suposta (a 

notificación queda no taboleiro de novas ou na páxina web) e, sen embargo, non 

se produce de maneira eficaz.  Por iso hai que potenciar as canles de 

comunicación, mediante o uso de medios coma a páxina web, o correo 

electrónico ou o abalarMóbil ou calquera outro que teña maior taxa de éxito. 

B. Ensinanza-aprendizaxe. 

a. Consolidación e mellora das carpetas iniciais de profesorado, titores e xefaturas 

de departamento. Parece interesante organizar os materiais iniciais para 

estandarizar o máis posible o traballo do día a día. 

b. Medidas concretas para a mellora dos resultados 

académicos.  É o verdadeiro reto da ensinanza, pero moi difícil de cumprir.  

O único camiño posible parece ser a partir do labor nas reunións de 

equipos docentes e, sobre todo, das avaliacións, onde se poden propor 

medidas sobre os resultados concretos. 
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c. Consolidación e ampliación das medidas ordinarias e extraordinarias da atención 

á diversidade3.  No noso centro temos diversas medidas en funcionamento e é un 

reto, nun contexto de crise económica, manter os niveis actuais. 

d. Participación no programa de seccións bilingües e/ou na rede de centros 

plurilingües. A formación integrada de linguas estranxeiras é un importante 

activo formativo e para a imaxe externa do centro, e considero que é prioritaria a 

súa implementación. Tamén abriría as portas a acollida de auxiliares de conversa. 

e. Aumento da oferta educativa do noso centro. Na actualidade somos o único 

instituto da cidade que non dispón de ensinanzas distintas da ESO e o 

bacharelato.  A implementación dun ciclo formativo de grado medio e/ou un de 

ciclo superior podería equilibrar a balanza da nosa oferta educativa.  Outra 

proposta de maior calado e relevancia na 

comunidade pode ser a implementación do 

bacharelato internacional. 

f. Iniciativa de estudo compartido e solidario. A colaboración entre compañeiros 

non só supón unha importante axuda, senón a potenciación de importantes 

valores, como a solidariedade e a xenerosidade. 

g. Recoñecemento ao esforzo e ao traballo ben feito. Unha das poucas recompensas 

que dende a dirección se poden facer ao traballo ben feito é o seu recoñecemento 

público. 

C. Convivencia. 

a. Elaboración dun plan de formación de delegados e representantes do alumnado 

no consello escolar. É importantísimo, para unha participación do alumnado o 

máis responsable posible, que os representantes do alumnado coñezan con 

precisión as súas funcións, que sexan conscientes da relevancia do seu cargo (e 

iso aumenta a súa autoestima), que coñezan o funcionamento do centro no que a 

eles lles atinxe, e que asuman un sentimento solidario coa institución. 

b. Actualización do plan de convivencia e as normas de organización e 

funcionamento (NOF).4  Estes documentos, cun impacto moi notable na 

                                               
3 DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 
2/2006, do 3 de maio, de educación 
4 DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 
participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. 
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convivencia do centro, deben estar actualizados e ser divulgados, así como ser o 

máis coñecidos e operativos posibles.  Farase fincapé no tocante á igualdade real 

e efectiva entre mulleres e homes, eliminando calquera indicio e/ou estereotipo. 

c. Mellora dos procedementos de acollida ao alumnado, persoal docente e de 

administración e servizos. A primeira impresión soe ser decisiva no contacto con 

calquera institución.  Temos de reflexionar sobre cómo acollemos a tódalas 

persoas (con independencia do sector ao que pertenzan) que pasan a formar parte 

da nosa comunidade educativa. 

d. Posta en funcionamento do programa TEI (titoría entre iguais) e impulso da aula 

de convivencia. Persoas escollidas entre o alumnado e o profesorado por ter un 

carácter especialmente dotado (pola súa afabilidade, polo seu “don de xentes”, 

pola súa experiencia ...) para a resolución pacífica de conflitos, aproximación de 

posturas en situacións de tensión.  

D. Instalación, dotacións e equipamento. 

a. Consolidación e mellora da conectividade da rede educativa e dos medios TIC.  

A integración, uso e beneficios das TIC no eido educativo é indiscutible polo que 

dispoñer de medios actualizados, útiles e que garantan o seu bo funcionamento é 

prioritario polo que consolidar o equipo TIC é fundamental. 

b. Sistematización do mantemento.  Aínda que nun centro das nosas características, 

sen profesorado de formación profesional que podería axudar a estas labores, non 

é fácil impulsar esta cuestión, merece a pena, cando menos, regular o máis 

posible o mantemento, automatizar procedementos e implementar melloras. 

c. Reorganización dos espazos do centro. Dentro dos labores do equipo directivo 

está, entre outras, a optimización dos recursos que a administración pon ao noso 

servizo. O planeamento adecuado dos usos, a reubicación de espazos e a 

optimización dos mesmos ten de ser prioritario para un mellor aproveitamento e 

servizo prestado. 

d. Dotacións e equipamento de gran calado. Hai certas actuacións que polo seu 

volume ou custe son inalcanzables cos  recursos propios do centro, polo que 

traballar coa Administración educativa para a súa implementación é vital. 

e. Revisión do plan de autoproteción. A realización de simulacros e de tódalas 

cuestións relacionadas coa prevención e tratamento de emerxencias ten de ser 
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unha das nosas prioridades.  Normalmente non ocorre nada pero estar preparados 

para o que poida ocorrer é vital. 

f. Medidas de aforro enerxético. É notoria a existencia de malos hábitos, 

fundamentalmente entre o noso alumnado, en relación ao aforro enerxético, que 

debemos de modificar e educar.  Impulsaranse campañas de concienciación. 

E. Actividades complementarias e extraescolares. 

a. Intercambios escolares. A tradición de intercambios nacionais e internacionais 

perdeuse no noso centro hai tempo.  Penso que son moi positivos, tanto para a 

imaxe do centro, como para o aproveitamento do alumnado que goza deles.  

b. Protocolización das mesmas. É importante establecer unas normas claras e iguais 

para tódalas actividades, ofrecendo sempre transparencia. 

c. Participación en proxectos europeos. Do mesmo xeito que os intercambios 

escolares penso que os proxectos europeos son moi positivos para o noso centro.  

Xa temos experiencia pois foron varios proxectos 

nos que participamos, polo que dende a dirección 

fomentarase a participación nelas. 

d. Oferta de actividades vespertinas. Unhas das nosas virtudes é que o noso horario 

curricular e só de mañá o cal favorece moito a conciliación familiar e laboral, sen 

embargo (ben nas orixes da nosa entidade, nos que había máis vida fora das 

clases ordinarias, ou ben nos últimos anos nos que está a habela de novo), a 

intención é crear un espazo de colaboración co noso alumnado menos ríxido e 

formal a través de proxectos, considerando importante a apertura do centro 

algunha/s tarde/s á semana.  Trataríase de proxectos concretos, programados, 

documental-mente xustificados e avaliados, para ir articulando unha oferta que 

resulte de interese.  A participación do profesorado neles sería voluntaria e 

traballaríase na posibilidade de incorporalo ao seu horario de traballo. 

F. Relacións externas. 

a. Potenciar a relación cos centros adscritos. Os centros adscritos son a principal 

sementeira do alumnado do noso centro.  Temos de potenciar as relacións con 

eles a maiores da coordinación xa establecida nas etapas de transición. 

b. Colaboración con outros centros educativos. A colaboración con outros centros 

educativos, da comunidade ou de fóra da mesma (ou incluso, de fóra de España), 
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é sempre unha empresa enriquecedora.  Temos de atender a tódalas convocato-

rias e posibilidades que se presten a este obxectivo. 

c. Colaboración con calquera outro tipo de institución (principalmente na contorna 

do centro).  É interesante que a nosa contorna nos sinta coma unha institución 

relevante.  Para elo, o centro tería de brindarse a colaborar con outras institucións 

da zona e ser o máis receptivo posible ás invitacións que procedan delas. 

d. Cerimonias de fin de etapa.  A graduación é un momento de especial emotivida-

de para o noso alumnado e as súas familias, así como para o profesorado.  

Despois de, en moitos casos, catro ou seis anos de convivencia, é o momento de 

dicir ate máis breve!, e iniciar outra etapa da vida.  É interesante que a 

representación simbólica dese momento sexa o máis coidada e elegante posible. 

e. Relación co antigo alumnado.  O noso alumnado é o principal capital que temos, 

incluso cando xa non están no centro.  Debemos implantar algún mecanismo de 

rexistro, relación e colaboración permanente con eles. 

f. Impacto e imaxe exterior do centro.  A nosa intención é poñer en valor todo 

aquilo que facemos a diario pero que, as veces, non sae das nosas aulas ou 

contorna.  Ben sexan exposicións, traballos, recitais, concursos... é importante 

que se faga eco na cidade. 

  

Nomenclatura 
de espazos 

Documentos e carpetas 
normalizados 

Actividades e campañas de concienciación 
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Proxecto de dirección para o período 2016/2020. 
4.- Liñas de actuación. 

Segundo quedou dito no apartado dos obxectivos, paréceme redundante facer unha 

descrición do funcionamento preceptivo do centro de acordo co organigrama que prefigura a 

normativa en vigor.  É evidente, por outra parte, que para levar a cabo os obxectivos propostos e a 

xestión regular e cotiá do noso centro, son os órganos colexiados e didácticos contemplados nesa 

estrutura os instrumentos básicos de xestión.  O que expresamos a continuación é a metodoloxía que 

temos previsto utilizar para a consecución dos obxectivos específicos propostos. 

 

4.1.- Planificación e xestión. 

a. Redacción dun plan estratéxico e un plan anual.   O equipo directivo redacta (e revisa, 

despois do seu primeiro curso), antes do comezo das clases, un plan estratéxico que 

contempla os obxectivos a catro anos.  Na súa revisión anual se poden incorporar, en 

virtude dos procesos de avaliación, novos obxectivos ou, se callar, 

quitar aqueles que non chegaron a bo termo.  Tamén antes do comezo 

do curso escolar o equipo directivo concreta na PXA os obxectivos 

pretendidos para o presente curso, especificando prazos, responsables 

e recursos, e detallando nun documento singular o seu seguimento.  Na 

fin do curso avaliarase o grao de cumprimento de cada un deles. 

 

b. Consolidación do sistema documental.  Este sistema está baseado nuns principios claros 

de ordenación e codificación da documentación previos a súa posta en funcionamento.  

Os documentos intégranse 

nunha base de datos que, 

nun futuro non moi 

distante, facilite a distribu-
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ción selectiva da documentación a través da páxina web.  É cometido da dirección a 

creación, mantemento e control desta base documental.  En todos eles utilizarase os 

estándares marcados pola normativa sobre imaxe corporativa da Xunta de Galicia.5 

Traballarase na eliminación de linguaxe sexista, sobre todo no uso abusivo do masculino 

como termo xeral para mulleres e homes6. 

c. Progresiva procedimentación das actividades propias do centro.  Para procedimentar 

unha actividade concreta (a procedimentación non debe ser entendida como unha 

coacción, senón como un instrumento que facilite a labor diaria de todo o persoal do 

centro).  A metodoloxía de actuación é a seguinte: o equipo directivo elabora un 

borrador ou proposta a cal será presentada aos órganos colexiados e didácticos coa 

intención de obter o beneplácito correspondente.  A intención é poñer en funcionamento 

a nosa proposta e comprobar o seu grao de consecución.  Estar abertos a cambios e 

melloras será una das nosas prioridades, sen esquecer a nosa responsabilidade 

organizativa e de xestión. 

d. Mellora da comunicación interna e externa.  Xa hai tempo que estamos a utilizar a 

páxina web, o correo electrónico e dende hai pouco o abalarMóbil (este último con taxas 

de penetración do 81% entre as persoas responsables do alumnado).  Consolidar o seu 

uso beneficiará as comunicacións internas, sen esquecer o trato persoal.  Tamén 

abriremos as portas a novas canles de comunicación como pode ser o whatsapp, o 

twitter, ou o facebook... 

 

4.2.- Ensinanza-aprendizaxe. 

a. Consolidación e mellora das carpetas iniciais de profesorado, titores e xefaturas de 

departamento.  A xestión do traballo de todos estes profesionais, co fin de orientar e 

organizar o seu traballo é un dos puntos fortes no noso centro.  Paréceme que toda a 

experiencia acumulada nos últimos oito anos ten de ser transmitida da mellor 

maneira as novas xeracións de profesorado.  A súa elaboración seguiría o 

planeamento expresado no punto 4.1.c. 

b. Medidas concretas para a mellora dos resultados académicos.  O 

gran obxectivo dun centro de ensinanza debería ser, por enriba de calquera outro, a 

                                               
5  Decreto 409/2009, do 5 de novembro, polo que se aproba o uso dos elementos básicos da identidade corporativa 
da Xunta de Galicia. 
6 DECRETO lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da 
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. 
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mellora dos resultados académicos do seu alumnado.  Pero este obxectivo, presentado 

como un simple desideratum,  non ten sentido.  En realidade, a súa concreción só pode 

ser consecuencia dunha gran cantidade de melloras concretas en moitos ámbitos de 

actuación.  Non se debe renunciar a “atacar” de maneira directa este obxectivo, e así 

nolo propoñemos a medio prazo, sen embargo nunha fase posterior á consolidación dos 

demais proxectos. O que si é importante é sistematizar o estudo das tendencias nos 

resultados, tratar de encontrar as súas razóns e poder intervir na súa mellora. 

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

diversidade.  Nun contexto de restricións e crise económica como o presente, en estreita 

colaboración co departamento de orientación, considero un obxectivo prioritario 

consolidar a estrutura de atención á diversidade que presenta o noso centro na 

actualidade.  Agrupamentos flexibles nas materias instrumentais; conversacións 

e/ou desdobramentos nas materias de linguas estranxeiras; laboratorios nas 

materias de ciencias; obradoiros nas de tecnoloxía; e os contratos-programa, nas 

existentes tres liñas solicitadas (PROA, excelencia e calidade) e posibilidade de 

ampliación das mesmas.  Tamén abriríamos as portas a novas opcións, como 

clases polas tardes para o seguimento do alumnado con pendentes. 

d. Participación no programa de seccións bilingües e/ou na rede de centros plurilingües. 

Dadas as exixencias para a participación nestes programas e co actual cadro de persoal é 

moi difícil a súa posta en funcionamento. Sen embargo, para o vindeiro curso renovarase 

preto do 37% do profesorado, entre persoal fixo e provisional, o que abre as portas a 

iniciativas coma esta que esperamos se poidan desenvolver pronto no noso centro. 

e. Aumento da oferta educativa do noso centro. Como avanzaba nos obxectivos, 

incrementar a nosa oferta educativa ten de ser unha prioridade.  Farase un estudo de 

necesidades en ciclos formativos coa intención de implementar un de grao medio e/ou 

outro de grao superior.  Traballarase na viabilidade do bacharelato 

internacional xa que ningún centro de ensino público o está a ofrecer na 

cidade. 

f. Iniciativa de estudo compartido e solidario. Imos propor a alumnado que adoita ter un bo 

rendemento académico a posibilidade de axudar, un día á semana pola tarde, a outros 

compañeiros con maiores dificultades.  É una iniciativa de resultado moi incerto, por 

canto non depende totalmente de nós, pero parécenos que, de callar, podería constituír 

un valor moi positivo para o noso alumnado.  A proposta, naturalmente, habería de 
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contar coa aprobación dos responsables do alumnado e precisa dunha formulación moi 

concreta nos seus detalles. 

g. Recoñecemento ao esforzo e ao traballo ben feito.  Inda que é un planeamento moi 

difícil de cumprir con xustiza, propoñémonos como un reto permanente recoñecer, na 

pequena medida que nos sexa posible, o valor do traballo ben feito.  Para iso teremos, 

cando menos, a posibilidade de difundir a través da páxina web, na prensa e/ou de outros 

formatos, todas aquelas situación merecedoras de recoñecemento que dende a dirección 

sexamos capaces de detectar. 

 

4.3.- Convivencia.  

a. Elaboración dun plan de formación de delegados e representantes do alumnado no 

consello escolar.  Durante o primeiro trimestre dedicaremos, cando menos unha sesión 

formativa para as delegadas e os delegados dos distintos grupos e as/os representantes do 

alumnado no Consello escolar.  Nesa sesión, coidadosamente 

planificada polo equipo directivo e o departamento de 

orientación, tratarase, en primeiro lugar, de facer conscientes 

a estes representantes da importancia e responsabilidade do 

seu cargo, de aumentar a súa autoestima como tales, e de 

informarlles das súas funcións e de aspectos básicos no sistema organizativo do centro. 

b. Actualización do plan de convivencia e as NOF.  O equipo directivo, en colaboración 

coa comisión de convivencia e o departamento de orientación, elaborará un borrador de 

ambos documentos actualizados en relación coa normativa 

vixente, que presentará á consulta do claustro de 

profesorado e do propio consello escolar.  Farase fincapé no 

tocante á igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, 

eliminando calquera indicio ao respecto e/ou estereotipo. 

c. Mellora dos procedementos de acollida do alumnado, 

persoal docente e de administración e servizos. Seguindo a 

metodoloxía establecida no punto 4.1.c., 

procederase á elaboración de senllos procede-

mentos de acollida, tanto para o alumnado de 

nova incorporación, sobre todo en 1º da ESO, como para o profesorado e PAS 

que se incorpore ao noso cadro de persoal por primeira vez.  
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d. Posta en funcionamento do programa TEI (titoría entre iguais) e impulso da aula de 

convivencia. Seguindo o espírito da LOMCE na resolución pacífica de conflitos, cremos 

moi interesante a constitución dun equipo de mediación composto por un pequeno 

número de profesorado e alumnado dun perfil moi específico (pacientes, dialogantes e 

con habilidades sociais) que interveñan de maneira selectiva segundo a natureza, 

protagonistas e alcance do conflito. 

 

4.4.- Instalación e equipamento. 

a. Consolidación e mellora da conectividade da rede educativa e dos medios TIC. A 

próxima instalación da fibra ótica con velocidades preto aos 200/25 Mb ou ben 100 Mb 

simétricos; a muda do noso cabreado existente ao estándar cat6 

(1.000 Mb); a muda da centraliña á rede corporativa da Xunta 

con tecnoloxía IP e sistema INTERCOM; a universalización 

do kit multimedia en tódalas aulas do centro; a posible 

instalación dunha 3ª aula de informática; a ampliación do 

circuíto de TV interno para a proxección de novas nas zonas de 

paso; e a mellora do sistema de megafonía do salón de actos. 

b. Sistematización do mantemento. A utilización dun caderno de mantemento, que xa 

temos en fase experimental este ano, é fundamental para ter un rexistro tanto dos 

arranxos efectuados, como sobre todo, das reparacións ou suxestións de mellora cuxa 

execución se dilate no tempo.  Automatizar procedementos e implementar melloras 

tamén será a nosa prioridade. 

c. Reorganización dos espazos do centro. Está previsto o aumento de aulas para a 

aplicación de medidas á diversidades ordinarias e/ou extraordinarias, a través da 

reorganización dos departamentos; o establecemento de almacéns intermedios mediante 

a subdivisión de aulas; muda de denominación de aulas por cambio de ensinanzas; 

deslocalización da aula de convivencia á futura extinta aula de Fogar para ter un mellor 

espazo de traballo, e a creación de dúas titorías máis, xa que as actuais son escasas; a 

ampliación da biblioteca aproveitando o antigo almacén-garaxe da 

vivenda do persoal subalterno; e todo aquilo que, chegado o 

momento, se crea más conveniente. 

d. Dotacións e equipamento de gran calado.  A 

solicitude de instalación do ascensor será unha das nosas 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://taller-it.com/blog/servicios/redes-y-conectividad/&bvm=bv.116274245,d.d24&psig=AFQjCNHn7rT2NeaqKCqRmi27JdVKgVGDfw&ust=1457331987692658
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy-szZt6vLAhVMDxoKHXkKBXAQjRwIBw&url=http://www.escuelasdulcinea.es/proyecto_educativo.php&bvm=bv.116274245,d.d24&psig=AFQjCNHnN6Dcxiu2zKwCXXbrTqhLbLn6Qw&ust=1457332180765136


Proxecto de dirección para o período 2016/2020. 
 

 

Páxina 25 

prioridades como o foi das predecesoras direccións do centro, non é admisible que a 

estas alturas un centro educativo das nosas características inda non teña este tipo de 

instalacións; a renovación do teito invertido do edificio central (o que une o Salón de 

actos coa zona de aulas) por mor das pingueiras, filtracións e o seu estado; a muda de 

ventás a vidros dobres garantiría un mellor illamento e aforro enerxético, dada a zona 

onde nos encontramos; a mellora das instalacións da vivenda do persoal subalterno 

(carpintería de aluminio e madeira, cociña...); e por último, nos 

exteriores, a posta a punto das pistas deportivas, do aparcamento e da 

acometida de auga. 

e. Revisión do plan de autoproteción. A normalización de simulacros; a 

revisión da señalética e a revisión das vías e medios de evacuación, 

serán prioritarias, en liña co que se leva facendo os últimos catro anos.  

f. Medidas de aforro enerxético. Na liña da formación, a implementación da materia 

“Promoción de estilos de vida saudable” fornécenos dun tempo semanal para traballar co 

alumnado e inculcarlle, entre outros, hábitos de aforro enerxético.  Na liña da señalética, 

revisarase e mellorarase a cartelería do centro nesta materia, facendo campañas de 

concienciación; na liña das instalacións, seguiremos substituíndo aquelas billas, 

aparellos, luminarias, hábitos de uso ou calquera outra iniciativa contraria ao aforro 

enerxético, e que en moitos casos, so sirve para paliar parcialmente unha doenza 

estrutural ou de funcionamento. 

 

4.5.- Actividades complementarias e extraescolares. 

a. Intercambios escolares. A dirección alentará e impulsará a dinámica de intercambios con 

outros centros de España (programa ALCE, por exemplo) ou de fora de España 

(programa Erasmus+, por exemplo), e tratará de poñer en valor, mediante a difusión 

destas iniciativas, estas interesantes experiencias. 

b. Protocolización das mesmas. Seguindo a sistemática establecida no punto 4.1.c., 

trataremos de impulsar a elaboración dunha norma que clarifique e dea transparencia á 

realización de actividades complementarias e extraescolares, en asuntos tales como a súa 

cantidade, a súa distribución por departamentos, os requisitos esixidos... 

c. Participación en proxectos europeos.  A dirección apoiará a solicitude e participación do 

noso centro en calquera proxecto de colaboración 

europea, tanto nacional como internacional, que 
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permita entrar en contacto directo e intercambiar experiencias con outros centros. 

d. Oferta de actividades vespertinas. A posta en funcionamento do programa de reforzo, 

orientación e apoio (PROA) a través da convocatoria dos 

contratos-programa, xunto ás iniciativas de excelencia (talento 

nas aulas, coro e aula aberta polas tardes) están permitindo 

estender o noso horario máis alá do medio dia con resultados 

moi satisfactorios.  A dirección estudará novas propostas e 

apoiará a execución das que teñan maior viabilidade, 

intentando compensar o esforzo coa posibilidade de incorporación ao horario ordinario 

de traballo. 

 

4.6.- Relacións externas. 

a. Potenciar a relación cos centros adscritos.  A primeira medida é celebrar reunións cos 

responsables dos centros adscritos para tratar de impulsar as relacións existentes até a 

data, tanto no concernente á coordinación no transito entre etapas como con respecto a 

outros ámbitos posibles de colaboración. 

b. Colaboración con outros centros educativos.  A dirección terá unha disposición plena e 

permanente á colaboración con outros centros educativos, atendendo ás convocatorias de 

proxectos en común no ámbito autonómico, nacional ou incluso europeo, e tomando a 

iniciativa de participación nelas. 

c. Colaboración con calquera outro tipo de institución (principalmente na contorna do 

centro).  Dirixireime ás institucións existentes na nosa zona de influencia para 

ofrecerlles a nosa disposición a colaborar en proxectos comúns, compartir instalacións ... 

ademais de esta iniciativa, a nosa disposición será moi favorable para calquera tipo de 

colaboración solicitada.  

d. Cerimonias de fin de etapa.  Consideramos que a cerimonia de graduación de 

bacharelato existente é unha das ocasións na que o centro pode 

transmitir unha imaxe máis positiva ao súa contorna (pola gran 

cantidade de familiares presentes e a atmosfera positiva do momento). 

O formato actual brinda unha cerimonia elegante e emotiva que 

pretendemos manter nese nivel para cursos sucesivos, e chegado o 

caso, propor outra para o alumnado de 4º da ESO, xa que non todos 

eles continúan na seguinte etapa. 
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e. Relación co antigo alumnado. Aproveitando as relacións establecidas co gallo do XXV 

aniversario, trataremos de manter contacto co exalumnado máis disposto a esa relación, 

reunindo os seus datos e ofrecendo opcións de colaboración.  Ademais trataremos de 

instaurar unha xornada anual dedicada a todas as persoas que pasaran polo noso centro 

para manter viva esta relación.  A experiencia de que algúns deles, que agora están na 

universidade, fagan unha charla-coloquio onde expliquen as súas experiencias é moi 

positiva, polo que traballaremos nesa liña. 

f. Impacto e imaxe exterior do centro. Temos interese de aumentar a nosa presenza nos 

medios en papel (habitualmente na Voz de Galicia, Diario de Pontevedra e Faro de 

Vigo) e medios dixitais (abalarMóbil, Facebook, Twitter o nun canal de youtube).  
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5.- Avaliación. 

A avaliación é esencial na xestión de calquera organización para calibrar o grao de cumprimento 

dos obxectivos, detectar áreas de mellora e establecer unha planificación fundada para o seguinte 

curso académico.  A avaliación debe facerse, en cuanto sexa posible, sobre criterios computables e 

traducirse a unha linguaxe porcentual.  Tamén é moi importante ir creando profundidade histórica  

nos datos, para advertir as tendencias e tratar de corrixir as que se manifesten máis negativas.  

Ademais dos instrumentos de avaliación establecidos pola normativa vixente (singularmente a 

memoria anual, tanto do traballo da dirección como dos distintos departamentos), a dirección 

exercerá sobre o seu labor e sobre o sistema de xestión una práctica de avaliación baseada nos 

seguintes eixes de actuación: 

1. Avaliación de cada un dos obxectivos do plan anual de o plan estratéxico.  Unha vez 

trazados os obxectivos para un curso determinado, temos de facer un seguimento 

particularizado dos mesmos, e ofrecer ao final do exercicio unha avaliación (porcentual, 

se pode ser) do seu cumprimento. 

2. Establecemento de indicadores de medición en tódalas actividades procedimentais.  A 

única forma de avaliar de maneira completa unha institución é poñerse unha metas en 

cada unha das súas actividades, co afán de determinar o grao de cumprimento existente e 

a posibilidade de mellora continua. 

3. Establecemento dunha metodoloxía de valoración estatística do funcionamento do 

centro.  As enquisas (ben sexan de maneira universal, ou ben mediante muestreo), son 

unha valiosísima fonte de información, non só do grao de satisfacción dos distintos 

colectivos, senón na detección de problemas e áreas de mellora. 

4. Análise dos datos recollidos polos distintos sistemas de avaliación (incluídos os 

datos académicos, tanto internos como externos) e utilización das súas conclusións 

na planificación do seguinte curso a través dos planes estratéxicos e anual. 
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