


HORARIO

• A xornada escolar é de luns a venres

HORARIO DE CLASES
DE LUNS A VENRES

1ª hora de 8.30 a 9.20

2ª hora de 9.20 a 10.10

1º RECREO: de 10.10 a 10.30

3ª hora de 10.30 a 11.20

4ª hora de 11.20 a 12.10

2º RECREO: de 12.10 a 12.30

5ª hora de 12.30 a 13.20

6ª hora de 13.20 a 14.10

LUNS TARDE

De 16.30 a 17.20

de 17.20 a 18.10



OFERTA EDUCATIVA: ETAPAS e 
ITINERARIOS

• ESO: 
– PRIMER CICLO: ESCASA OPTATIVIDADE en 1º-2º-

3ºESO. En 3ºESO ofrécese

MATEMÁTICAS APLICADAS OU

ACADÉMICAS.

– SEGUNDO CICLO: 4ºESO: 3 ITINERARIOS, DIRIXIDOS a
BACHARELATO ou a FP.

• BACHARELATO: 2 ITINERARIOS:
– CIENCIAS

– HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS.



ESO1.1

MATERIAS COMÚNS
Sesións

semanais

Bioloxía e Xeoloxía 4 

Educación física 2 

Xeografía e Historia 3 

Lingua galega e literatura 4 

Lingua castelá e literatura 4 

Matemáticas 5

Educación plástica e visual 2 

1ª Lingua estranxeira: 
INGLÉS

3 

Titoría 1 

MATERIAS OPTATIVAS
Sesións

semanais

OPTATIVIDADE

AFONDAMENTO EN INGLÉS 

ou ORATORIA 
1

2ª Lingua estranxeira: 
FRANCÉS ou PORTUGUÉS

2 

RELIXIÓN ou VALORES ÉTICOS 1

MATERIAS TOTALES …………   11

HORAS LECTIVAS TOTALES …. 32 

4



ATENCIÓN á DIVERSIDADE
 Agrupamentos específicos: Grupos reducidos (máximo 15) en

1º-2º-ESO, en matemáticas, galego e castelán.

 Reforzos educativos: En 1º e 2º ESO. Grupos reducidos de alumnos exentos da 2ª lingua estranxeira, que
aumentan sus horas de matemáticas, galego e castelán.

 ACI: Adaptación dos contidos e/ou metodoloxía nos casos de necesidades educativas especiais.

 PMAR: Programa para a mellora do aprendizaxe e o rendemento: En 2º ou 3ºESO: Grupo reducido de 10
alumnos, materias organizadas en ámbitos, dirixido para cursar 4ºESO do itinerario de Formación
Profesional.

 Aplicación flexible do Protocolo para alumnos TEA (con trastorno do espectro do autismo), sobre todo no
que respecta á metodoloxía e elaboración e corrección de exames.

 PROA: Clases gratuitas (4h/s pola tarde) para 1º-2º-ESO (un grupo de cada nivel de 15 alumnos), de
reforzo nas linguas oficiais e matemáticas, e de técnicas de estudo. E só de matemáticas para 3º-4ºESO (un
grupo de cada nivel de 10 alumnos).



VALIDACIÓN de MATERIAS
Orde do 7 de xullo de 2010, que establece as pertinentes validacións con materias do
Conservatorio Profesional de Música. Resolución do 15 de xullo de 2016, que equipara as
materias LOE coas LOMCE.

• As materias de “Música” de 2º e de 3º ESO, valídanse ambas con 1º
de Instrumento principal ou de Voz.

• Unha das materias de libre configuración, ben a de 1º ou ben a de
2º ESO, valídase coa proba de acceso a calquera dos cursos de
música do conservatorio.

• A efectos de media académica de ESO/Bacharelato, coas validacións pérdese unha materia e
a súa cualificación.

• A lexislación mencionada tamén contempla as validacións á inversa, é dicir, pódense validar
materias do Conservatorio coas cursadas nos Centros educativos de Educación Secundaria.

• CRITERIO para ás validacións: ESTAR CURSANDO OU TER SUPERADA A MATERIA que
posibilita a validación.



CRITERIOS PROMOCIÓN-TITULACIÓN ESO

 Promoción: Máximo 2 materias suspensas:

 Cando non sexan simultáneamente unha das dúas linguas oficiais e
matemáticas.

 Se inclúen as materias pendentes. Se teñen a mesma denominación:
computan separadamente, pero non son de contidos progresivos (a
calificación non está condicionada pola do curso anterior).

 Non computan as materias suspensas de libre configuración (Oratoria,
Afondamento en inglés), pero fan media para o expediente (Galego sí
computa).

 Título: Todo aprobado ou dúas suspensas máximo, se non son unha das
linguas oficiais e matemáticas ao mesmo tempo, e sen ter rexistrado un
abandono de materia.



PROXECTOS ACADÉMICOS

 OS IDIOMAS ABREN MENTES E PORTAS: 
 PORTUGUÉS COMO 2ª LINGUA ESTRANXEIRA, ata 4ºESO.
 CONVERSA/AFONDAMENTO EN INGLÉS: OPTATIVA EN 1º-2º-ESO e en I-II-BACH.
 TEATRO EN INGLÉS: Representación todos os anos.
 VIAXE A PARÍS: Só alumnos de francés de I-Bach. O resto dos alumnos posibilidade de outra

viaxe.
 INTERCAMBIOS de alumnos CON PAÍSES ESTRANXEIROS nun futuro próximo.

 FOMENTO DAS TIC:
 PÁXINA-WEB do centro: Datas e información importantes.
 TWITTER do centro: Noticias de interese xeral e educativo.
 AULA VIRTUAL: Materiais académicos dos departamentos.
 REVISTA DIXITAL “Trasno 3.0”: Equipo de redacción de alumnos do centro. Conseguiron gañar

en xuño de 2017 o terceiro premio autonómico no concurso nacional “El País de los estudiantes”. E
en xuño de 2018 o primeiro premio autonómico no concurso nacional “El País de los estudiantes”.

 REVISTA TRIMESTRAL 3.0: Suscripción da biblioteca, con novidades de tecnoloxía na
educación.

 LIBROS DIXITAIS: Dpto. inglés obrigatorio.



PROXECTOS ACADÉMICOS

 FOMENTO da LECTURA:

 HORA DE LER: 1h/semanal, rotativa, en 1º-2º-ESO.

 PLAN DE BIBLIOTECA: Actividades durante todo o curso.

 CLUB de LECTURA MERLÍN da biblioteca.

 CLUB MANGA: nos recreos.

 CLUB de CINE e DEBATE: luns ao mediodía.

 PROXECTO “SEMANA DA CIENCIA”: concurso de fotografía,
exposicións, etc.

 Participación na olimpíada matemática, de química…



ACTIVIDADES DO CENTRO

 Conmemoración de datas sinaladas, establecidas pola
Consellería: Día das Letras Galegas, Día da Paz…

 VIAXES:
 3ºESO: VIAXE á NEVE (Curso de esquí)
 4ºESO: VIAXE a LONDRES.
 I-BACH: SEMANA en PARÍS (alumnos de francés)
 ESO: VIAXE a PORTUGAL (alumnos de portugués): Valença,

Oporto.
 FIN DE CURSO, TODO O CENTRO: CONVIVENCIA en CÍES.
 EXCURSIÓN GRATIS para o grupo de 1º e de 2º da ESO

que gañe o concurso da AULA MELLOR XESTIONADA, en
cada nivel.



ACTIVIDADES DO CENTRO

 RECREOS ALTERNATIVOS:
 CLUB MANGA.
 CLUB de lectura MERLÍN da biblioteca.
 CLUB de HISTORIA.
 REVISTA DIXITAL.
 RINCÓNS de LECTURA e TERTULIA: Espazos de lectura e de reunión nos

corredores.
 CLUB de VIDEOXOGOS.
 AULA TIC, aberta dous recreos aos alumnos.
 COMPETICIÓNS e XOGOS DEPORTIVOS NO PAVILLÓN.
 ÁREA DE XADREZ.
 ÁREA de PING PONG e FUTBOLÍN.
 MINI-CONCERTOS e ACTIVIDADES MUSICAIS NA AULA DE MÚSICA.
 ATENCIÓN a MATERIAS PENDENTES: cos xefes de departamento.



PERCORRIDO LIÑAS BUS

• Ruta 1: Praza da Industria-Tomás Alonso-Av. 
Atlántida-Av. Samil-Av. Europa-Teixugueiras.

• Ruta 2: Praza da Independencia-Camelias-
Praza de España-Gran vía-Fragoso-Manuel de 
Castro-Martín Echegaray-Estrada-Castelao.

• Ruta 3: “Campo Rojo”-O Grove-Martín 
Echegaray-Av. Florida.



CRITERIOS ADXUDICACIÓN BUS para 

alumnos da ESO

1. Único alumnado lexítimo: se viven a máis de 2 km.
Se sobran prazas, entón (aprobado en CE):

2. Alumnado con algunha discapacidade ou enfermidade
que non lle permite realizar o percorrido andando.

3. Distancia ao centro dende o domicilio familiar de máis
de 1,5 km.

4. Idade do alumnado: Ten preferencia o alumnado de
menor idade (1º e 2º de ESO) sobre os maiores (3º e
4º de ESO).

5. En caso de empate, por letra do primeiro apelido,
extraída mediante sorteo no Concello Escolar (neste curso
a «C»).



• CRITERIOS de DISTRIBUCIÓN de alumnos por GRUPOS

 Número mínimo, pero limitado, de alumnos de 1ºESO do mesmo
colexio.

 50% de alumnos de ambos sexos por aula.
 Incompatibilidades afectivas entre alumnos dos que se dispoña de

información previa, ou por suxerencias dos profesores tras
observar o comportamento das primeiras semanas.

 Materias optativas elixidas.
 Ratio dentro de límites legais e razoables.
 Distribución de alumnos con necesidades de apoio en grupos

concretos susceptibles de AE e Reforzos, segundo informes dos
colexios de primaria adscritos e os nosos.

 Reparto de repetidores e de alumnos PIL, en grupos onde haxa
medidas de reforzo.

 Irmáns xuntos ou separados segundo preferencia da familia.
 Admisión de alumnos sen praza pola Inspección educativa.



ADMISIÓN FEBREIRO

Primerios de febreiro: XUNTANZA coas familias de 6º
Primaria.

1-15 febreiro: RESERVA de PRAZA para 1ºESO no
noso IES, xestionada desde os colexios adscritos
ou directamente polas familias, en ambos casos
mediante a aplicación informática
“admisionalumnado”. Oferta: 30 prazas por
grupo (120)



ADMISIÓN FEBREIRO

Unha vez tramitada a reserva é vinculante:
Só se pode renunciar antes do 1 de marzo,
presentando a renuncia formal por escrito no noso centro.
Así podería solicitarse praza en outro IES no proceso de
admisión do mes de marzo, presentando copia de dita
renuncia nese centro. Se a aplicación detecta dúas
reservas perderase o dereito preferente ao centro adscrito
e as dúas prazas solicitadas.

PREVISIÓN DE PRAZAS PARA 1ºESO, no curso 2020-2021:
105 +15 posibles repetidores de 1ºESO.



ADMISIÓN MARZO

1-20 marzo: SOLICITUDE de MATRÍCULA no IES, para
alumnos de centros non adscritos. Se non conseguen
praza nos centros solicitados poden voltar ao seu centro
de orixe, agás no caso de pérdida do dereito ao centro adscrito.

Mediados de maio: VISITA dos alumnos de 1ºESO aos
alumnos de 6º dos seus colexios, para resolverlles todas
as súas dúbidas.



ADMISIÓN XUÑO-XULLO-SETEMBRO

25 xuño-10 xullo: OBRIGATORIO: Prazo de
MATRÍCULA no IES, para todos os que teñan
praza. Primeiras xuntanzas do Equipo directivo e
Orientación coas familias, individualmente, para
tratar asuntos particulares dos novos alumnos.

1-10 setembro: Prazo de MATRÍCULA
EXTRAORDINARIA desde Inspección.



INICIO DE CURSO-SETEMBRO

Setembro: Xornada PORTAS ABERTAS para familias e
alumnos novos de calquera curso: información xeral e
percorrido polo centro, antes do comezo das clases.

15 setembro (data aproximada): Comezo do curso. 
PRESENTACIÓN PARA OS ALUMNOS.

Principios de outubro: PRESENTACIÓN PARA AS 
FAMILIAS.


