
 
  
 
 

 
 
 

INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

 
VI Xornada de portas abertas 

IES A Xunqueira II 

Xoves, 9 de febreiro, das 18:30 ás 19:30h 
 

Coñece a oferta educativa e as nosas instalacións de 

cara á solicitude de admisión do vindeiro curso! 
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Programa 
• 18:30h  presentación da nosa oferta educativa por D. Juan Carlos Pérez (director) 
• 18:50h  percorrido polas instalacións acompañados polo profesorado en grupos de 15 persoas 
• 19:30h  posta en común no hall do centro 
• 20:00h  fin 

Oferta educativa 
No noso centro podes estudar dúas etapas educativas 

• Educación secundaria obrigatoria (ESO) 
o Proxecto E-dixgal na ESO con portátiles para todo o alumnado 
o Neste caso cabe citar que tamén ofertamos os programas de 

diversificación curricular (en adiante PDC), tanto en 3º como en 4º 
• Bacharelato: 

o Modalidade de Ciencias 
o Modalidade de Humanidades e ciencias sociais 
o STEMbach 
o Proxecto Abalar no bacharelato con portátiles de uso compartido 

(En tódalas aulas do centro disponse de conexión a internet por fibra óptica de 1.000 
Mbps simétricos, ordenador, videoproxector e altofalantes.  Nun 90% das mesmas 
dispoñemos, a maiores, de encerado dixital interactivo) 
Na liña da calidade educativa é habitual ofertar apoios na aula e/ agrupamentos flexibles conforme ao seguinte 
(tendo dispoñibilidade de profesorado) 

• Agrupamentos flexibles en 1º e/ou 2º da ESO, nas seguintes materias 

o Matemáticas o Lingua castelá o Lingua galega   

• Apoios na aula en 1º e/ou 2º da ESO, nas seguintes materias 
o Bioloxía e xeoloxía o Física e química 

• Aula de pedagoxía terapéutica, apoio educativo 
• Laboratorios, tanto na ESO como no bacharelato 

o Bioloxía 
o Bioloxía e xeoloxía 
o Xeoloxía 

o Física 
o Física e química 
o Química 

• Obradoiros 
o Tecnoloxía 

Innovación educativa:  
• Equipo de Dinamización de Lingua Galega (EDLG) 
• Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE) 
• Club de lectura (narrativa, álbum ilustrado, francés, cómic e manga) 
• Proxectos europeos 
• SEMGal, programa de enriquecemento curricular 
• Formación complementaria en linguas estranxeiras 

o CUALE A1/A2 e B1/B2 e DELF scolaire A2/B1/B2 
o Bolsas de certificación en linguas estranxeiras 
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o Auxiliar de conversa en francés (segundo dotación de RR.HH.) 
• Polos creativos e club de ciencia (Robótica, impresión 3D, laboratorios. ..) 
• Programa de Titoría entre iguais (TEI)  
• CP-Innova 

o EDUinnova (O centro como entorno innovador de aprendizaxe a través da mellora permanente) 
o EDUexcelencia (O centro como promotor da excelencia a través do afondamento nun ámbito de 

coñecemento) 
o EDUsaúde (O centro como dinamizador de hábitos de vida saudables) 
o EDUsostibilidade (O centro comprometido cos ODS) 
o EDUcalidade (O centro como modelo de calidade a nivel organizativo, de 

xestión e de funcionamento) 
• CP-Inclúe 

o QUÉDA-T, IGUÁLA-T, CONVIVE-T, INCLÚE-T e EMOCIÓNA-T 
• CP-Recupéra-T 

o PROA+, destinado a alumnado ESO e bacharelato 
• Plan Proxecta+ 

o Aliméntate ben 
o Proxectos de vida activa e deportiva, PVAD 
o Paisaxe e Sustentabilidade 
o MeteoEscolas 
o Parlamento Xove 

• Olimpíadas de Bioloxía, Física, Informática, Matemáticas e Química  

Transporte escolar e servizo de comidas (SEC) 
• Lembrámosche que o noso centro dispón de servizo de transporte escolar gratuíto para todo o 

alumnado e conforme ás liñas existentes (6), se ben é certo que o uso preferente é para o alumnado da 
ESO das paradas de máis de 2 Km fronte aos das de menos de 2 Km e fronte aos de bacharelato 

• Servizo de comidas na cafetería do centro 
Horario lectivo do centro 

• Luns e xoves, de 8:30 até 15:00h 
• Martes, mércores e venres, de 8:30 até 14:10h 

Datos de contacto  
IES A Xunqueira II  
R/ Celso Emilio Ferreiro, 6 
36005 Pontevedra 
Ies.xunqueira.2@edu.xunta.gal 
886.15.90.90 

Proceso de admisión 
• Do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro  Reserva de praza (alumnado de centros adscritos) 
• Do 1 ao 20 de marzo  Solicitudes de admisión (alumnado doutros centros) 
• Do 1 ao 30 de abril  Permanencias (alumnado do noso centro)  
• Do 23 de xuño ao 7 de xullo  Matrícula 
• A partir do 10 de xullo  Por comisión de escolarización (adxudicación subsidiaria) 

mailto:Ies.xunqueira.2@edu.xunta.gal


 
  
 
 

 
 
 

INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

  


