
 

 

 

 

 

 

 

 

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

2010 
  



 
 
 
 
 
 

Proxecto Educativo de Centro  1 
 

 

ÍNDICE 

 

1. SINAIS DE IDENTIDADE DO CENTRO .............................................................................. 4 

1.1.  NOME E SITUACIÓN XURÍDICA DO CENTRO ............................................................. 4 

1.2.  IDEARIO DE CENTRO ................................................................................................... 4 

1.3.  HISTORIA DO CENTRO. ................................................................................................ 6 

1.4.  MARCO LEGAL. ............................................................................................................. 7 

1.5.  CONTEXTO DO CENTRO .............................................................................................. 8 

1.6.  HORARIO DO CENTRO ............................................................................................... 29 

1.7.  OFERTA EDUCATIVA. ................................................................................................. 30 

1.8.  ITINERARIOS FORMATIVOS ....................................................................................... 31 

1.9.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS. .................................. 37 

1.10. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS. .............................................................................. 38 

 

2. OBXECTIVOS XERAIS DO CENTRO. .............................................................................. 39 

 

3. ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DO CENTRO. ................................................................... 41 

3.1.  ÓRGANOS DE GOBERNO........................................................................................... 41 

3.2.  ORGANIZACIÓN DO PROFESORADO. ...................................................................... 42 

3.3.  ORGANIZACIÓN DO ALUMNADO. .............................................................................. 44 

3.4.  COMISIÓNS MIXTAS. .................................................................................................. 45 



 
 
 
 
 
 

Proxecto Educativo de Centro  2 
 

 

4. RELACIÓN DO CENTRO CON OUTRAS INSTITUCIÓNS. .............................................. 46 

 

5. CONCRECIÓN DO CURRÍCULO. .................................................................................... 47 

5.1.  OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA. ............................................................................. 47 

5.2.  ASPECTOS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 

 DOCENTES. ................................................................................................................. 51 

5.3. DECISIÓNS DE CARÁCTER XERAL SOBRE A METODOLOXÍA E A 

 SÚA CONTRIBUCIÓN Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS. ............ 54 

5.4. INCORPORACIÓN, A TRAVÉS DAS DISTINTAS ÁREAS E MATERIAS 

 DA EDUCACIÓN EN VALORES. .................................................................................. 57 

5.5.  CRITERIOS XERAIS SOBRE A AVALIACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. ...... 58 

5.6.  LIÑAS XERAIS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ....................................................... 60 

 

ANEXOS.  ........................................................................................................................... 65 

 

  



 
 
 
 
 
 

Proxecto Educativo de Centro  3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os cambios lexislativos que se están a producir e os cambio no noso 

propio centro educativo (novas ensinanzas, a integración das tecnoloxías da 

información e comunicación, …), crean a necesidade dunha revisión e 

actualización do Proxecto Educativo do noso centro. Con este documento 

intentarase asentar as bases para o funcionamento do centro neste novo 

contexto. 
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1. SINAIS DE IDENTIDADE DO CENTRO 

 

1.1. NOME E SITUACIÓN XURÍDICA DO CENTRO 

 

1.2. IDEARIO DE CENTRO 

Para a elaboración deste proxecto no que estamos representados todos os sectores 

da comunidade educativa os valores que desexamos compartir son: 

1.CONFESIONALIDADE 

 O noso Centro é unha institución plural e respectuosa con tódalas tendencias 

ideolóxicas non discriminatorias e relixiosas, co fin de ofrecer aos alumnos e alumnas un 

marco de tolerancia onde poidan formar os seus propios criterios e tomar decisións 

responsables. 

2. LINGUA BASE DE APRENDIZAXE 

 Considerando a realidade sociolingüística do noso alumnado  e o seu contorno,  

respectarase o uso das dúas linguas (castelán e galego),  colaborando  no proceso 

normalizador desta última. 
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 Co fin de acadar a normalización do idioma galego, lingua propia de Galicia, 

procurarase que este se convirta na lingua de uso normal nas relacións no centro, así como 

no idioma vehicular utilizado no desenvolvemento de materias do currículum, de acordo coa 

lexislación vixente. 

 

3. LIÑA METODOLÓXICA 

 O Instituto fomentará unha liña metodolóxica que facilite: a adaptación dos contidos 

aos diferentes ritmos de aprendizaxe, o  desenvolvemento do  espírito crítico, a capacidade 

de discusión e  decisión, a actitude participativa...; en orde a conseguir  a formación integral 

dos alumnos e alumnas.  

 Estimularase a creatividade, a capacidade de integración do aprendido, o 

aproveitamento de coñecementos previos, a facultade para a  sistematización científica...e 

todas aquelas facultades que propicien como derradeiro fin a realización individual e social 

do noso alumnado.  

 A orde e a disciplina, necesarios para facer este labor, basearanse no coñecemento 

mutuo, o diálogo, a reflexión  e a colaboración entre tódolos compoñentes da Comunidade 

Educativa. 

 

4. PLURALISMO E VALORES DEMOCRÁTICOS 

 O quefacer educativo desenvolverase nun marco de solidariedade, tolerancia e 

respecto á liberdade, personalidade e conviccións  persoais. 

 O Centro garantirá a liberdade de expresión a tódolos membros da Comunidade 

Escolar dentro dun marco de respeto mutuo e fomentará actividades complementarias nas 

que se primen estes valores. 
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5. EDUCACIÓN EN VALORES 

 As programacións dos diferentes  Departamentos  incluirán, o desenvolvemento da 

educación en valores garantindo a formación dos alumnos e alumnas en materias como a 

aceptación da diversidade, educación para a saúde, o coidado do medio ambiente, respecto 

dos dereitos humanos, solidariedade có Terceiro Mundo, a igualdade dos sexos; e todos 

aqueles valores ou  actitudes que faciliten a óptima convivencia . 

 

6. COEDUCACIÓN 

 O contexto educativo no que se encadra toda a actividade do Centro terá como valor 

esencial o respecto á igualdade entre os sexos, evitando calquera tipo de discriminación, e 

superando tanto os hábitos contrarios a este fin como os tabús que poidan entorpecer este 

progreso. 

 

7. MODALIDADE DE XESTIÓN INSTITUCIONAL 

 O Centro  promoverá unha xestión participativa e democrática en tódolos estamentos 

que o compoñen a través dos seus organismos representativos e favorecerá as relacións 

deste coas Institucións do seu medio. 

 

1.3. HISTORIA DO CENTRO. 

 O Instituto Fermín Bouza Brey (actual denominación) nace como sección delegada de 

formación profesional do instituto Calvo Sotelo no ano 1.975, pasando a ocupar as actuais 

instalacións no ano 1.978 no que se constitúe como Instituto de Formación Profesional con 

seis especialidades: Metal, Automoción, Electricidade, Electrónica, Administrativo e 

Secretariado. Anos despois, estas dúas últimas especialidades pasarían a impartirse no novo 

instituto Armando Cotarelo. A partir da reforma do sistema educativo do ano 1990, co 

desenvolvemento da LOXSE, implántase no instituto a etapa de ESO e de BACHARELATO, 
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nas modalidade de “Ciencias Naturais e da Saude” e “Tecnolóxía” e a nova formación 

profesional cos ciclos formativos medios e superiores das ramas de “Instalacións e 

Mantemento”, “Transporte e mantemento de vehículos” e “Electricidade e electrónica”. No 

curso 2008/09 autorízanse as Ensinanzas Deportivas do Ciclo Medio e superior de 

Baloncesto e modifícase, debido a aprobación da LOE, a oferta educativa do bacharelato, 

impartíndose as modalidades de “Ciencias e Tecnoloxía” e “Humanidades e Ciencias 

Sociais”. 

 

1.4. MARCO LEGAL. 

- Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (LOE). 

- Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación 

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Decreto 232/1997, do 30 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de 

grao medio correspondente ó título de técnico en electromecánica de vehículos. 

- Decreto 28/2010, do 25 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo 

de grao medio correspondente ao título de técnico en instalacións eléctricas e 

automáticas. 

- Decreto 349/1999, do 9 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo 

de grao superior correspondente ao título de técnico superior en sistemas de regulación e 

control automáticos. 

- Decreto 67/1999, do 18 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo 

de grao medio correspondente ó título de técnico en equipos electrónicos de consumo. 
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- Decreto 254/2000, do 13 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo 

de grao medio correspondente ó título de técnico en instalación e mantemento 

electromecánico de maquinaria e condución de liñas. 

- Decreto 55/2006, do 16 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo 

de grao superior correspondente ao título de técnico superior en mantemento de 

equipamento industrial. 

- Decreto 36/2009, do 29 de xaneiro, polo que se establece o currículo das ensinanzas de 

técnico deportivo e técnico deportivo superior en baloncesto. 

 

Ademais destas disposicións, son de aplicación todos os decretos e ordes que xurden 

do desenvolvemento normativo da LOE. 

 

1.5. CONTEXTO DO CENTRO 

- Entorno xeográfico. 

 O centro ubícase no concello de Vilagarcía de Arousa, na comarca do Salnés. O 

Concello ten unha extensión de 43.5 km2. e unha poboación de 34.000 habitantes. 

Esténdese ó longo da Ría desde Carril a Vilaxoan, e constitúe un importante centro urbán de 

considerable influencia dentro da comarca. 

Froito da súa privilexiada ubicación xeográfica, o Concello está moi ben comunicado 

co seu entorno. Ten enlace coa autopista do Atlántico, posúe estación de autobuses e 

ferrocarril (liña Coruña-Vigo) e ábrese ó mar a través dun importante complexo portuario de 

carácter comercial e deportivo.  

 

Mapa de situación na seguinte páxina. 
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- Emprazamento do centro. 

 O centro está situado na parroquia de Fontecarmoa, na rúa do mesmo nome, no 

número 92. 
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- Estrutura física do centro. 

  Entorno físico : 

 O Instituto ubícase nunha parcela de 14.000 m2, en zona de edificacións unifamiliares 

e moi perto das instalacións polideportivas municipais. 

 Distribución de espazos : 

 As instalacións do Instituto distribúense en cinco edificios de distintos usos e 

características: 

Edificio A .- Edificio principal, no que se encontran os seguintes servizos xerais do centro: 

 Planta baixa 

  Secretaría    Dirección 

  Biblioteca    Xefatura de Estudios 

  Sala de Profesores/as  Vicedirección 

  Sala de Visitas   Orientación 

  Conserxería (fotocopiadora) Aseos de Profesorado 

  Cabina telefónica   Aseos Alumnado 

  Cafetería - Comedor  Aula de Ordenadores 

  Salón de actos   Vivenda do Conserxe 

  Almacén    Sala de Caldeiras 

 Planta primeira 

  Laboratorio de Ciencias  Aula de Plástica 

  Aula de Debuxo   Departamento de Ciencias 

  4 Aulas  30 prazas   Aula de Pedagoxía Terapéutica 
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 Planta segunda 

  Laboratorio de Física e Química  Aula de Inglés 

  Aula de Música    Aula de Francés 

  1 Aula de 15 prazas   5 Aulas de 30 prazas 

  

Edificio B.- Comunicado a través do patio cuberto co edificio 1, consta dos seguintes 

espazos: 

 Planta baixa 

 Aula de Tecnoloxía da E.S.O.  Dep. de Xeografía e Historia 

 Aula de Tecnoloxía Bacharelato  Dep. de linguas 

 1 Aula de 30 prazas    Aseos do alumnado 

 1 Aula de 20 prazas    

 Planta primeira 

 Laboratorio de Electrónica   Taller de Electricidade II 

 Aula de informática ciclos            . 2 Aulas de 30 prazas 

 Aula de Regulación 

 

Edificio C.- Nave de Talleres de Mantemento e Automoción, orientada paralela ó Edificio 1 e 

comunicada co mesmo mediante un patio cuberto.  

A zona correspondente a mantemento dispón de talleres de montaxe, mecanizado, 

soldadura, aula polivalente, departamento de mantemento e vestiarios na parte baixa, e no 

piso superior dispón da aula e taller de pneumática e automatismos. 

No taller de automoción disponse dos seguintes locais: na planta  baixa  hai un taller 

de reparación de vehículos, un taller de estudio e reparación de motores, almacéns, 
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vestiarios e o departamento de automoción. Na planta alta dispón de dúas aulas, una 

polivalente e outra de instalación eléctricas do vehículo. 

 

Edificio D.- Nave de Talleres de Electricidade e Electrónica, situada na parte posterior do 

edificio B.  Distribúese do seguinte xeito: 

 

 Planta baixa     Planta primeira 

 Taller de Electricidade I   Taller de Electrónica 

 Aseos alumnado    Almacén 

  

Edificio E.- Ximnasio do Instituto, situado na parte norte do recinto. Ten unha pista 

polideportiva na planta baixa, xunto cos vestiarios, aseos e almacén. Na planta superior 

dispón dun aula polivalente  e o departamento de  Educación Física. 

 

 

 

 

Croquis, fotografía aérea e planos  dos edificios do centro nas seguintes páxinas. 
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- Contexto sociolóxico do centro. 

 Para a revisión do PEC, fíxose un estudo sociolóxico do alumando do centro. A toma 

de datos foi realizada entre o 1 e o 9 de marzo do 2010, dun total de 505 alumnos/as do 

centro responderon á enquisa: 411 alumnos/as (81,39%). Os resultados que aportan son os 

que a continuación se expoñen. 

1. Alumno ou alumna?  

 

Alumno 

 

281 68% 

Alumna 

 

130 32% 

 

 

2. Que estás estudando?  

 

ESO 

 

222 54% 

BACH. 

 

70 17% 

CICLO MEDIO 

 

85 21% 

CICLO SUPERIOR 

 

34 8% 

 

 

3. En que curso estás?  

 

1º 

 

155 38% 

2º 

 

156 38% 

3º 

 

39 9% 

4º 

 

61 15% 
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5. Cantos anos tes?  

 

11 

 

13 3% 

12 

 

43 10% 

13 

 

46 11% 

14 

 

47 11% 

15 

 

40 10% 

16 

 

49 12% 

17 

 

50 12% 

18 

 

48 12% 

19 

 

29 7% 

20 

 

19 5% 

21 

 

9 2% 

22 

 

5 1% 

23 

 

5 1% 

24 

 

2 0% 

25 

 

2 0% 

>25 

 

4 1% 
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374
2

1

7
8

1

4

3

3

Española

Alemana

Arxentina

Colombiana

Galega
Italiana

Suiza

Uruguaya

Venezolana

6. Nacionalidade  

 

 

 

7. Nº irmáns (Incluído ti)  

 

1 

 

137 33% 

2 

 

188 46% 

3 

 

62 15% 

4 

 

9 2% 

5 

 

2 0% 

>5 

 

13 3% 

 

 

8. Que estudios ten a túa nai?  

 

Sen estudos 

 

16 4% 

Primarios (Primaria, EXB, ...) 

 

152 39% 

Secundarios (BUP, ESO, BACH....) 

 

154 39% 

Universitarios 

 

69 18% 

 

Española 374 92,80% 

Alemaña 2 0,50% 

Arxentina 1 0,25% 

Colombiana 7 1,74% 

Galega 8 1,99% 

Italiana 1 0,25% 

Suíza 4 0,99% 

Uruguaia 3 0,74% 

Venezolana 3 0,74% 
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9. Que estudios ten o teu pai?  

 

Sen estudos 

 

21 5% 

Primarios (Primaria, EXB, ...) 

 

140 36% 

Secundarios (BUP, ESO, BACH....) 

 

173 44% 

Universitarios 

 

56 14% 

 

 

 

10. Actividade laboral da túa nai.  

 

Desempregada. 

 

126 32% 

Empregada (sector agrícola). 

 

11 3% 

Empregada (sector industrial). 

 

44 11% 

Empregada (sector servizos). 

 

148 38% 

Conta propia (sector agrícola). 

 

10 3% 

Conta propia (sector industrial). 

 

19 5% 

Conta propia (sector servizos). 

 

19 5% 

Xubilada. 

 

11 3% 
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11. Actividade laboral do teu pai.  

 

Desempregado. 

 

62 16% 

Empregado (sector agrícola). 

 

10 3% 

Empregado (sector industrial). 

 

123 32% 

Empregado (sector servizos). 

 

115 30% 

Conta propia (sector agrícola). 

 

4 1% 

Conta propia (sector industrial). 

 

34 9% 

Conta propia (sector servizos). 

 

23 6% 

Xubilado. 

 

14 4% 

 

12. Con quen vives na túa casa?  

 

Co meu pai e a miña nai. 

 

296 80% 

Só como meu pai. 

 

3 1% 

Só coa miña nai. 

 

28 8% 

Cos meus avós. 

 

6 2% 

Só 

 

5 1% 

Outros 

 

31 8% 

 

13. A túa familia é ou foi emigrante?  

 

 

 

 

 

Si, somos españois que emigramos ao 

estranxeiro e que agora retornamos. 
52 14% 

Si, vimos doutro pais e agora somos 

inmigrantes en España. 
23 6% 

Non. 308 80% 

Outros 
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14. Onde vives habitualmente?  

 

Vilagarcía de Arousa 

 

271 75% 

Catoira 

 

7 2% 

Vilanova de Arousa 

 

23 6% 

Cambados 

 

7 2% 

A Illa de Arousa 

 

4 1% 

Caldas de Reis 

 

13 4% 

Outros 

 

34 9% 

 

15. A que distancia está o teu domicilio do Instituto?  

 

A menos de 2 km. 

 

222 58% 

Entre 2 e 6 km. 

 

59 15% 

Entre 6 e 10 km. 

 

37 10% 

A máis de 10 km. 

 

65 17% 

 

 

 

16. Que medio de transporte usas para vir ao instituto?  

 

Camiñando. 

 

190 49% 

Bicicleta. 

 

6 2% 

Vehículo a motor privado. 

 

137 36% 

Transporte público. 

 

51 13% 

 

Outros 
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17. Que queres estudar no futuro?  

 

Rematar a ESO. 

 

43 11% 

Ciclo Medio. 

 

60 16% 

Bacharelato. 

 

35 9% 

Ciclo Superior. 

 

77 20% 

Titulación universitaria. 

 

164 43% 

 

 

18. Estás contento/a neste Instituto?  

 

Si 

 

282 78% 

Non 

 

61 17% 

Outros 

 

18 5% 

 

 

 

19. Os teus pais falan entre si galego ...  

 

Sempre. 

 

104 27% 

Ás veces. 

 

147 39% 

Nunca. 

 

130 34% 

 

 

 

 

 

Outros [18] 
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20. Os teus avós falan entre si galego ...  

 

 

Sempre. 

 

214 56% 

Ás veces. 

 

96 25% 

Nunca. 

 

71 19% 

 

 

 

21. Os teus pais falan contigo en galego ...  

 

Sempre. 

 

94 25% 

Ás veces. 

 

149 39% 

Nunca. 

 

140 37% 

 

 

 

22. Os teus avós falan contigo en galego ...  

 

Sempre. 

 

182 48% 

Ás veces. 

 

111 29% 

Nunca. 

 

88 23% 
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23. Cos teus/túas irmáns/ás falas en galego ...  

 

Sempre. 

 

78 21% 

Ás veces. 

 

94 25% 

Nunca. 

 

204 54% 

 

24. Cos teus amigos/as falas en galego ...  

 

 

 

 

 

 

Sempre. 

 

60 16% 

Ás veces. 

 

175 46% 

Nunca. 

 

149 39% 

 

25. Cando vas ao médico falas en galego ...  

 

Sempre. 

 

64 17% 

Ás veces. 

 

128 33% 

Nunca. 

 

192 50% 

 

26. Cando vas de compras falas coas dependentes/as en galego ...  

 

 

 

 

 

 

 

Sempre. 

 

53 14% 

Ás veces. 

 

136 35% 

Nunca. 

 

195 51% 
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27. Acabas de coñecer a alguén da túa idade, que lingua empregas?  

 

Galego. 

 

66 17% 

Castelán. 

 

175 46% 

Depende. 

 

141 37% 

 

28. Acabas de coñecer a alguén da túa idade e de sexo contrario, que lingua empregas?  

 

 

 

 

 

 

 

Galego. 

 

63 16% 

Castelán. 

 

189 49% 

Depende. 

 

132 34% 

 

29. Cando me dirixo a un neno pequeno, que lingua empregas?  

 

Galego. 

 

88 23% 

Castelán. 

 

183 48% 

Depende. 

 

112 29% 

 

30. Cando me dirixo a unha persoa maior, que lingua empregas?  

 

 

 

 

 

 

 

Galego. 

 

117 31% 

Castelán. 

 

106 28% 

Depende. 

 

160 42% 
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31. Pensa en algo durante un minuto, que lingua empregaches?  

 

 

 

 

 

 

Galego. 

 

160 42% 

Castelán. 

 

221 58% 

 

32. Cos meus profesores/as emprego o galego ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre. 

 

69 18% 

Ás veces. 

 

124 32% 

Só se me falan en galego. 

 

172 45% 

Nunca. 

 

19 5% 

 

33. Cos meus compañeiros/as emprego o galego ...  

 

Sempre. 

 

69 18% 

Ás veces. 

 

176 46% 

Nunca. 

 

137 36% 

 

 

34. Co persoal non docente do instituto emprego o galego ...  

 

 

 

 

 

Sempre. 

 

65 17% 

Ás veces. 

 

184 48% 

Nunca. 

 

133 35% 
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1.6. HORARIO DO CENTRO 

a) HORARIO LECTIVO 

 

Ensino 
Horario de 

mañá 
Horario de tarde 

ESO 9:00 a 14:30 Martes de 16:30 a 18:10 

Bacharelato 9:00 a 14:30 Martes de 16:30 a 18:10 

Ciclos formativos réxime ordinario. 9:00 a 14:30 Luns a xoves de 16:30 a 19:00* 

Ciclos formativos réxime adultos. ----- 
Luns a xoves de 18:00 a 23:00 e 

venres de 20:00 a 23:00 

* O horario lectivo de cada curso consta de dúas tardes semanais distribuídas en función da dispoñibilidade dos talleres. 

 

b) HORARIO DOS SERVICIOS E INSTALACIÓNS DO CENTRO 

 

Secretaría 10:00 a 14:00 (atención público) 

Biblioteca 9:00 a 14:30 e martes de 16:30 a 18:10 

Cafetería 9:00 a 18:10 

 

c)  HORARIO DO CENTRO A DISPOSICIÓN DA COMUNIDADE   ESCOLAR 

 

Mañás  De 9:00 a 14:30 horas. 

Tardes De 16:30 a 23,00 horas. (venres de 20:00 a 23:00) 

 

d) HORARIO DE VERÁN 

 

Xullo 9:00 a 14:30 

Agosto  10:00 a 13:00 
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1.7. OFERTA EDUCATIVA. 

- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA, con dúas liñas por nivel e 

aproximadamente 200 alumnos/as. 

 Programa de Diversificación Curricular. 

- BACHARELATO. (Científico-tecnolóxico e Humanidades e CC.SS.) con 

aproximadamente 80 alumnos/as. 

- CICLOS FORMATIVOS, con aproximadamente 230 alumnos/as. 

CM Electromecánica de vehículos. 

CM Instalacións eléctricas e automáticas. 

CM Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas. 

CS Sistemas de regulación e control automáticos. 

CS Mantemento de equipo industrial. 

CM Equipos electrónicos de consumo (modular adultos). 

CM Baloncesto. 

CS Baloncesto. 

 

O total de alumnos/as no centro é variable, pero aproxímase aos 500.  
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1.8. ITINERARIOS FORMATIVOS 

 Dentro dos diferentes niveles educativos o alumnado poderá facer as eleccións 

seguintes: 

1º ESO 

ELECCIÓNS OBRIGATORIAS 

1ª Lingua estranxeira 

 Inglés 
Relixión / 

Alternativa 

 Relixión 

 Francés  Atención educativa 

   Historia das relixións 

 

 

 

 

2º ESO 

ELECCIÓNS OBRIGATORIAS 

1ª Lingua estranxeira 

 Inglés 
Relixión / 

Alternativa 

 Relixión 

 Francés  Atención educativa 

   Historia das relixións 

 

 

 

 

 

3º ESO 

ELECCIÓNS OBRIGATORIAS 

1ª Lingua estranxeira 

 Inglés 

Relixión / 

Alternativa 

 Relixión 

 Francés  Atención educativa 

   Historia das relixións 

 

MATERIAS OPTATIVAS (Elixir numerando por orde de prioridade, só se cursará unha) 

 
Cultura Clásica 

 
Obradoiro de iniciativas emprendedoras 

 
2ª Lingua estranxeira: Inglés. 

 
2ª Lingua estranxeira: Francés. 
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4º ESO 

ELECCIÓNS OBRIGATORIAS 

1ª Lingua estranxeira 

 Inglés 
Relixión / 

Alternativa 

 Relixión 

 Francés  Atención educativa 

   Historia das relixións 
 

Marcar unha das dúas opcións, facendo a selección de materias dentro da opción escollida.  

  OPCIÓN A    OPCIÓN B 

X Bioloxía e Xeoloxía   X Música 

X Física e Química  Elixir unha destas 

dúas materias: 

 Educación plástica e visual 

X Tecnoloxía   Latín 

 
 Elixir unha destas 

tres materias: 

 2ª Lingua estranxeira: Inglés 

 2ª Lingua estranxeira: Francés 

  Informática 

   

MATERIA OPTATIVA (numerar por orde de 

prioridade, só se cursará unha) 
 

MATERIA OPTATIVA (numerar por orde de 

prioridade, só se cursará unha) 

 2ª Lingua estranxeira: Inglés   2ª Lingua estranxeira: Inglés 

 2ª Lingua estranxeira: Francés   2ª Lingua estranxeira: Francés 

 Educación plástica e Visual   Educación plástica e visual 

 Informática   Informática 

 Música   Latín 

 Latín   Bioloxía e xeoloxía 

 Cultura clásica (se non foi cursada en 3º)   Cultura clásica (se non foi cursada en 3º) 

 
Obradoiro de iniciativas emprendedoras 

(se non foi cursada en 3º) 
  

Obradoiro de iniciativas emprendedoras 

(se non foi cursada en 3º) 

 
  Física e química 

  Tecnoloxía 
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1º BACHARELATO (CIENCIAS E TECNOLOXÍA) 

MATERIAS COMÚNS 

X CC. Mundo contemporáneo X Lingua galega e literatura I 

X Educación física X Lingua castelá e literatura I 

X Filosofía e cidadanía   

1ª Lingua estranxeira I 
 Inglés Relixión / 

Actividades 

 Relixión 

 Francés  Atención educativa 

 

MATERIAS DE MODALIDADE (elixir dúas materias máis) 

X Matemáticas I  Física e química 

 Bioloxía e xeoloxía  Tecnoloxía industrial I 

 Debuxo técnico I   

 

MATERIA OPTATIVA 

Elixir cinco materias, por orde de prioridade. Puntuar de 5 (mellor opción) ata 1. Cursarase unha soa materia. 

 
2ª lingua estranxeira 

 Inglés  Debuxo técnico I (se non se elixiu antes) 

 Francés  Física e química (se non se elixiu antes) 

 Música  Tecnoloxía industrial I (se non se elixiu antes) 

 Tecnoloxías da información e comunicación  Historia do mundo contemporáneo 

 Antropoloxía  Economía 

 Literaturas hispánicas  Grego I 

 Matemáticas I (se non se elixiu antes)  Latín I 

 Bioloxía e xeoloxía (se non se elixiu antes)  Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I 
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1º BACHARELATO (HUMANIDADES E C.C. SOCIAIS) 

 

MATERIAS COMÚNS 

X CC. Mundo contemporáneo X Lingua galega e literatura I 

X Educación física X Lingua castelá e literatura I 

X Filosofía e cidadanía   

1ª Lingua estranxeira I 
 Inglés Relixión / 

Actividades 

 Relixión 

 Francés  Atención educativa 

 

MATERIAS DE MODALIDADE (elixir dúas materias máis) 

X Historia do mundo contemporáneo  Latín I 

 Economía  Matemáticas aplicadas ás CC.SS. I 

 Grego I   

 

MATERIA OPTATIVA 

Elixir cinco materias, por orde de prioridade. Puntuar de 5 (mellor opción) ata 1. Cursarase unha soa materia. 

 
2ª Lingua estranxeira 

 Inglés  Debuxo técnico I 

 Francés  Física e química 

 Música  Tecnoloxía industrial I 

 Tecnoloxías da información e comunicación  Historia do mundo contemporáneo (se non se elixiu) 

 Antropoloxía  Economía (se non se elixiu antes) 

 Literaturas hispánicas  Grego I (se non se elixiu antes) 

 Matemáticas I  Latín I (se non se elixiu antes) 

 Bioloxía e xeoloxía  Matemáticas aplic. ás CC.SS. I (se non se elixiu) 
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2º BACHARELATO (CIENCIAS E TECNOLOXÍA) 

MATERIAS COMÚNS 

X Historia de España X Lingua galega e literatura II 

X Historia da filosofía X Lingua castelá e literatura II 

1ª lingua estranxeira II 
 Inglés Relixión / 

Actividades 

 Relixión 

 Francés  Atención educativa 

 

MATERIAS DE MODALIDADE (elixir dúas materias máis) 

X Matemáticas II  Electrotecnia 

 Bioloxía  Física 

 CC. da Terra e ambientais  Química 

 Debuxo técnico II  Tecnoloxía industrial II 

 

MATERIA OPTATIVA 

Elixir cinco materias, por orde de prioridade. Puntuar de 5 (mellor opción) ata 1. Cursarase unha soa materia. 

 
2ª Lingua estranxeira 

 Inglés  Matemáticas (se non se elixiu antes) 

 Francés  Métodos estatísticos e numéricos 

 Ética e filosofía do dereito  Xeografía e historia de Galicia 

 Filosofía da ciencia e tecnoloxía  Literatura galega do S-XX e da actualidade 

 Bioloxía (se non se elixiu antes)  Xeografía 

 CC. da Terra e ambientais (se non se elixiu)  Economía da empresa 

 Debuxo técnico II (se non se elixiu antes)  Grego II 

 Electrotecnia (se non se elixiu antes)  Latín II 

 Física (se non se elixiu antes)  Matemáticas aplicadas ás CC.SS. II 

 Química (se non se elixiu antes)  Literatura universal 

 Tecnoloxía industrial II (se non se elixiu antes)  Historia da arte 

   Xeoloxía 
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2º BACHARELATO (HUMANIDADES E C.C. SOCIAIS) 

MATERIAS COMÚNS 

X Historia de España X Lingua galega e literatura II 

X Historia da filosofía X Lingua castelá e literatura II 

1ª Lingua estranxeira II 
 Inglés Relixión / 

Actividades 

 Relixión 

 Francés  Atención educativa 

 

MATERIAS DE MODALIDADE (elixir dúas materias máis) 

X Xeografía  Matemáticas aplicadas ás CC.SS. II 

 Economía da empresa  Literatura universal 

 Grego II  Historia da arte 

 Latín II   

 

MATERIA OPTATIVA 

Elixir cinco materias, por orde de prioridade. Puntuar de 5 (mellor opción) ata 1. Cursarase unha soa materia. 

 
2ª Lingua estranxeira 

 Inglés  Matemáticas 

 Francés  Métodos estatísticos e numéricos 

 Ética e filosofía do dereito  Xeografía e historia de Galicia 

 Filosofía da ciencia e tecnoloxía  Literatura galega do S-XX e da actualidade 

 Bioloxía   Xeografía (se non se elixiu antes) 

 CC. da Terra e ambientais  Economía da empresa (se non se elixiu antes) 

 Debuxo técnico II  Grego II (se non se elixiu antes) 

 Electrotecnia  Latín II (se non se elixiu antes) 

 Física  Matemáticas aplic. ás CC.SS. II (se non se elixiu) 

 Química  Literatura universal (se non se elixiu antes) 

 Tecnoloxía industrial II  Historia da arte (se non se elixiu antes) 

   Xeoloxía 
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1.9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS. 

Este tipo de actividades favorecerán o enriquecemento do proceso de ensino-

aprendizaxe, xa que achegan ó alumnado prácticas profesionais, exemplos reais, modelos 

explicativos alternativos, etc. de contidos curriculares, que ás veces poden parecer 

excesivamente teóricos ou alleos á vida cotiá do alumnado. Ademais as actividades 

complementarias poden aportar significatividade os contidos, ser motores da motivación e 

fomentar a adquisición da competencias básicas. 

Terán carácter de complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan 

co alumnado en horario lectivo e que, formando parte da programación didáctica, teñen 

carácter diferenciado polo momento, espazo ou recursos que utilizan. Así cabe considerar as 

visitas, traballos de campo, viaxes de estudio, conmemoracións e outras semellantes. 

Teñen carácter de extraescolares aquelas que, sendo organizadas polo centro e 

figurando na programación xeral anual, aprobada polo Consello Escolar, se realizan fóra de 

horario lectivo 

A participación do alumnado nas actividades complementarias e extraescolares 

é voluntaria e requirirá autorización previa por escrito dos pais ou titores sempre que se 

desenvolvan fóra do centro. No suposto de que esta non sexa outorgada, a dirección 

arbitrará a forma máis conveniente para atende-los alumnos que non participen nelas. 

Según se estable na LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, no seu 

artigo 91, apartado f),  é función do profesorado a promoción, organización e participación 

nas actividades complementarias, dentro ou fora do recinto educativo, programadas polos 

centros. 
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1.10. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS. 

- Transporte escolar. 

Existen 4 rutas do transporte escolar diferentes que corren a cargo de dúas empresas: 

Nº de rutas: 4 Empresa Itinerarios 

Ruta 21PO0766.0 Núñez Barros Baión – Fontecarmoa 

Ruta 21PO0767.0 Núñez Barros Baión – Fontecarmoa 

Ruta 99PO0600.1 Pereira Renza - Fontecarmoa 

Ruta 99PO0602.1 Pereira O Rial - Fontecarmoa 
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2. OBXECTIVOS XERAIS DO CENTRO. 

Partindo das peculiaridades do Centro, os seus obxectivos xerais serán: 

-  Contribuír ó desenvolvemento integral dos seus alumnos e alumnas tanto no 

aspecto intelectual como físico e humano. 

-  Promover a proxección do Centro cara ao exterior e favorecer a súa relación con 

outras entidades. 

Estes obxectivos xerais concrétanse nos seguintes ámbitos: 

 Ámbito pedagóxico 

 Relativo aos contidos, favorecerase: 

- a aprendizaxe significativa dos contidos das materias curriculares. 

-  o desenvolvemento da capacidade de interrelación entre as distintas materias e 

aplicación a outras áreas dos coñecementos acadados. 

-  o dominio da comprensión audiovisual, oral e escrita.  

Tódolos departamentos serán corresponsables destes obxectivos, independentemente 

das súas materias específicas. 

Relativo á opción metodolóxica: 

-  adquirir de hábitos de traballo, 

-  desenvolver da capacidade de observación e busca da información, do razoamento 

lóxico e do espírito crítico 

-  estimular a creatividade 

-  potenciar o traballo en equipo para acadar unha actitude solidaria e cooperativa 

-  fomentar a responsabilidade e o esforzo persoal 

-  desenvolver a capacidade de aplicación dos coñecementos acadados a situacións 

reais; e de defensa das súas ideas, proxectos e conclusións. 
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Os obxectivos citados neste apartado irán encamiñados a facer dos alumnos e 

alumnas suxeitos activos do proceso educativo. 

Relativo ás condutas: 

 Un obxectivo primordial deste Centro é que as persoas que se relacionen nel, o fagan 

nun marco de tolerancia e solidariedade; por tanto fomentarase: 

-  respectar ás persoas coas que convivimos no Centro, mediante pautas de conduta 

adecuada, 

-  non discriminar por razón de sexo, raza, relixión ou lingua, 

-  desenvolver hábitos de saúde e hixiene, 

-  respectar ao medio ambiente social facendo especial fincapé no coidado de 

instalacións e materiais do Centro e o seu contorno. 

 Ámbito de xestión e participación. 

 De proxección interna. 

 Fomentar que o alumnado, profesorado, nais e pais, e persoal non docente, 

interveñan na xestión do Centro por medio dos órganos que lle son propios. O obxectivo 

fundamental será estimular a colaboración a través dos representantes electos, co fin de 

promover neles hábitos de participación que no futuro facilitarán o seu desenvolvemento 

responsable nunha sociedade  democrática. 

 O Instituto contará cun Regulamento de Réxime  Interno que regulará a convivencia 

no Centro. 

   De proxección externa. 

 Establecer relacións de coordinación, colaboración e intercambio  coas institucións 

docentes e non docentes do contorno. 
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De formación permanente. 

 Fomentar a participación do profesorado e demais membros da Comunidade Escolar 

nas actividades de formación permanente, que tendan á súa actualización e renovación 

científica, cultural, artística e pedagóxica; co fin de proporcionar  unha mellor atención  

humana e profesional aos nosos alumnos e alumnas. 

 De ámbito administrativo. 

 Favorecer a fluída circulación da información entre todos os membros da Comunidade 

Escolar, sempre que esta non teña carácter confidencial. 

 

3. ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DO CENTRO. 

Neste apartado recóllense dunha maneira xeral e esquemática os distintos órganos e 

comisións de funcionamento do centro establecidos pola lexislación vixente. 

3.1. ÓRGANOS DE GOBERNO. 

Os órganos de funcionamento do centro, o seu nomeamento e as súas funcións, 

veñen determinados por lei. 

- Órganos unipersoais. 

 � Director/a. � Vicedirector/a. 

 � Xefe/a de Estudos. � Secretario/a. 

- Órganos colexiados. 

 �  Consello escolar: 

Está formado por  7 representantes do profesorado, 4 representantes do 

alumnado, 3 representantes dos pais e nais de alumnos/as, 1 representante do 

persoal de administración e servicios, 1 representante do Concello, o Xefe de Estudios 
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e o Director que será o seu presidente. Actúa como secretario/a o secretario/a do 

instituto que terá voz pero non voto. 

� Claustro de profesores/as: 

Está formado pola totalidade dos profesores e profesoras do instituto e presídeo 

o director. 

O claustro é o órgano propio de participación do profesorado no goberno do 

centro e ten a responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e, se é o caso informar 

sobre tódolos aspectos docentes do mesmo. 

 

3.2. ORGANIZACIÓN DO PROFESORADO. 

- Departamentos didácticos. 

 No instituto están constituídos os seguintes departamentos didácticos:   

Ciencias Naturais L. Castelá 

Debuxo L. Galega 

Educación Física Latín-Grego 

Electricidade e electrónica Matemáticas 

Filosofía Música 

Física e Química Orientación 

Formación e orientación laboral  Relixión 

Francés Tecnoloxía 

Inglés Transporte e mantemento de vehículos  

Instalacións e mantemento Xeografía e Historia  

 

Os Departamentos  son os encargados de organizar e desenvolver as ensinanzas 

propias das áreas, materias, ou módulos profesionais correspondentes. Están compostos por 
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tódolos profesores e profesoras que impartan o ensino nesas áreas. O centro ten como 

termo medio uns 66 profesores e profesoras. 

 Cada Departamento estará presidido por un dos seus membros que será o Xefe de 

Departamento. Será designado polo Director,  e nomeado polo Delegado Provincial. 

Desempeñará o seu cargo por un periodo de catro anos renovables de se-lo caso. 

 

- Departamento de orientación. 

O Departamento de Orientación está formado pola xefa de departamento, a profesora 

de pedagoxía terapéutica, un titor/a por cada un dos ámbitos lingüístico-social e científico-

tecnolóxico, un titor/a de ciclos formativos e o profesor de orientación laboral. 

O seu funcionamento e competencias están regulados polo Decreto 120/1998 do 23 

de abril (DOG 27 abril 1998) 

 

  - Comisión de Coordinación Pedagóxica (C.C.P.). 

Está formada polo director, que será o seu presidente, o xefe de estudios, os xefes de 

departamento, o coordinador do equipo de normalización lingüística, o profesor ou profesora 

de pedagoxía terapéutica, o coordinador de formación en centros de traballo e o responsable 

da biblioteca . Actuará como secretario un membro da comisión, designado polo director, 

oídos os restantes membros. 

 

- Xuntas de avaliación. 

Constituídas por todos/as os/as profesores/as do grupo. Tomarán decisións sobre a 

promoción e titulación do alumnado, e sobre todo tipo de medidas relacionadas coa súa 

actividade educativa. 
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- Comisión de coordinación da avaliación de diagnóstico. 

Estará formada polo director ou pola directora do centro, que a presidirá, o xefe ou a 

xefa de estudos, o xefe ou a xefa do departamento de orientación, e un titor ou unha titora de 

2º de E.S.O, nomeados pola dirección do centro. 

As condicións e o procedemento de realización da proba de avaliación diagnóstica na 

Comunidade Autónoma galega están reguladas pola Orde do 16 de febreiro de 2009 pola 

que se regula o desenvolvemento da avaliación diagnóstica na Comunidade Autónoma 

de Galicia (D.O.G. Nº 37, 23-febrero-2009). 

 

- Grupos de traballo e seminarios permanentes. 

Todos os cursos académicos os profesores e as profesores que o desexen poderán 

constituír grupos para traballar sobre distintos ámbitos de mellora da súa práctica docente. O 

obxecto destes grupos será potenciar o traballo en equipo, reflexionar sobre os procesos de 

ensinanza e aprendizaxe, e actualizar coñecementos para a súa práctica docente. Estes 

grupos poderán organizarse en horario de mañá sempre que se comunique con anterioridade 

antes da elaboración de horarios en setembro, e non supoña problema para a planificación 

global dos horarios do centro. 

 

3.3. ORGANIZACIÓN DO ALUMNADO. 

- Xunta de delegados/as. 

Cada grupo de alumnos/as elixirá no primeiro mes de curso a un representante e ao 

seu suplente  que serán o  delegado e subdelegado de grupo. 

 A Xunta de delegados estará formada polos delegados/as dos distintos grupos e polos 

representantes do alumnado no consello escolar. Será presidida por un dos seus 

membros que se elixirá  entre eles ao comezo de cada curso. 
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  As competencias e funcións da xunta de delegados e do seu presidente están 

recollidas no Título V,  Artigos  107º ó 115º do Decreto 324/1996 de 26 de xullo. 

 

3.4. COMISIÓNS MIXTAS. 

- Observatorio da convivencia escolar. 

 Estará constituída polo/a director/a, o/a xefe/a  de estudo, catro representantes do 

profesorado, o/a orientador/a do centro, un representante do alumnado,  un representante 

das familias e un representante do persoal non docente, actuando como secretario/a un 

dos representantes do profesorado.que levantará acta das reunións. 

 Poderán participar desta comisión o profesorado relacionado co tema que se analice, 

e profesionais de servizos sociais que poidan colaborar na mellora da convivencia escolar.  

O seu funcionamento está regulado polo decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se 

crea o Observatorio Galego de Convivencia Escolar (DOG nº 88, 8 de maio de 2007). 

Entre as súas funcións están: 

- Participar na dinamización do plan de convivencia do centro e na mediación 

escolar. 

- Elaborar un informe anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no seu 

ámbito, así como sobre as iniciativas a nivel de centro. Este informe será 

trasladado ao Observatorio de Convivencia Escolar Provincial. 

- Informar trimestralmente ao Consello Escolar sobre a Convivencia no centro. 

- Coordinar as actuacións conxuntas dos ámbitos implicados e relacionados coa 

mellora da convivencia. 

- Propoñer á Administración educativa todas as medidas que se consideren 

oportunas para a mellora da convivencia no centro. 

- Aqueloutras que sexan encomendadas pola Administración educativa ou polo 

Observatorio de convivencia a nivel provincial.  
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- Equipo de normalización e dinamización lingüística. 

Actuará baixo a supervisión da dirección do centro e estará formado por 

representantes do profesorado, do alumnado e do persoal non docente. Un dos membros do 

profesorado será o coordinador do equipo. 

 

- Organización do persoal non docente. 

 O persoal de administración e servizos do que dispón este centro é: 

 Nº de traballadores/as 

Auxiliares administrativas 2 

Conserxes 3 

Persoal de limpeza 3 

 

 

4. RELACIÓN DO CENTRO CON OUTRAS INSTITUCIÓNS. 

 O centro mantén unha colaboración con diversas entidades da comarca co fin de 

cumprimentar as actividades docentes (charlas, conferencias, visitas, compartir instalacións, 

etc.) e dar apoio ao alumnado con necesidades sociais. 

Estas entidades son: 

- Centros educativos da vila. 

- Concello de Vilagarcía. 

- Cámara de comercio. 

- Sindicatos. 

- Cruz Vermella. 

- Centro Chavea. 
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5. CONCRECIÓN DO CURRÍCULO. 

5.1. OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA. 

- Educación secundaria obrigatoria (Decreto 133/2007). 

a) Asumir responsablemente os seu deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 

as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como 

valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e 

como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 

calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información para, con sentido 

crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado que se estrutura en distintas 

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 
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h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o 

estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira apropiada. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que 

realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas do 

mundo. 

k) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras 

persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos do coidado e 

saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 

interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para 

o mantemento da nosa identidade. 
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- Bacharelato (Decreto 126/2008). 

a)  Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b)  Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de maneira 

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 

resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c)  Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades existentes e impulsar a igualdade real e 

a non discriminación das persoas con discapacidade. 

d)  Reforzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para 

aproveitar eficazmente as aprendizaxes e mais como medio para o desenvolvemento 

persoal. 

e)  Dominar, tanto na expresión oral coma na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f)  Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g)  Utilizar eficazmente e con responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h)  Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma 

solidaria no desenvolvemento e mellora do seu contorno social. 

i)  Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade de bacharelato elixida. 

j)  Comprender os elementos e procedementos fundamentais dos métodos científicos e da 

investigación. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía 
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ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto do 

medio natural e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio 

galego. 

k)  Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, autoconfianza e sentido crítico. 

l)  Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o sentido estético, como fontes 

de formación e enriquecemento cultural. 

m)  Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social 

e impulsar condutas e hábitos saudables. 

n)  Reforzar actitudes de respecto e de prevención no ámbito da seguridade viaria. 

o)  Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia e contribuír á 

súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

- Ciclos formativos (LOE 2/2006, artigo 40). 

A formación profesional no sistema educativo contribuirá a que os  alumnos e as 

alumnas adquiran as capacidades que lles permitan: 

a) Desenvolver a competencia xeral correspondente á cualificación  ou cualificacións obxecto 

dos estudos realizados. 

b) Comprender a organización e as características do sector produtivo  correspondente, así 

como os mecanismos de inserción  profesional; coñecer a lexislación laboral e os dereitos e 

obrigas  que derivan das relacións laborais. 

c) Aprender por si mesmos e traballar en equipo, así como formarse  na prevención de 

conflitos e na súa resolución pacífica  en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. 

Fomentar  a igualdade efectiva de oportunidades entre homes e mulleres  para acceder a 

unha formación que permita todo tipo de  opcións profesionais e o exercicio destas. 
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d) Traballar en condicións de seguridade e saúde, así como previr  os posibles riscos 

derivados do traballo. 

e) Desenvolver unha identidade profesional motivadora de futuras  aprendizaxes e 

adaptacións á evolución dos procesos produtivos  e ao cambio social. 

f) Afianzar o espírito emprendedor para o desempeño de actividades  e iniciativas 

empresariais. 

 

 

5.2. ASPECTOS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DOCENTES. 

- Instrucións para a elaboración de programacións didácticas. 

Os diferentes departamentos deberán seguir o seguinte protocolo á hora da 

elaboración das distintas programacións didácticas: 

1. Cada un dos departamentos didácticos deberá elaborar a programación de cada unha das 

materias ou ámbitos que teña asignados. 

2. A xefatura de cada departamento deberá coordinar e responsabilizarse da redacción da 

programación didáctica das materias que se integran no seu departamento. 

3. Os/As xefes/xefas de departamento entregarán as programacións ou modificacións das 

mesmas en formato electrónico ao inicio de cada curso escolar. 

4. O cambio de profesorado non debe implicar unha nova programación senón que todo 

profesor/a que se incorpore a un departamento debe adaptarse á programación vixente. 

5. Ao comezo de cada curso cada profesor dará a coñecer ao alumnado a súa programación. 

Esta información incluirá: 

� Os obxectivos, contidos e criterios de avaliación do curso. 

� Os mínimos esixibles para obter unha avaliación positiva. 
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� Os criterios ou sistemas de cualificación. 

� Os procedementos de avaliación da aprendizaxe que se van utilizar. 

 

- Elementos das programacións didácticas. 

 Aspectos formais máis importantes na redacción das programacións didácticas. 

 ASPECTOS FORMAIS 

1 
Currículo de referencias en vigor. 

ESO.- Decreto 133/2007; BAC.- Decreto 126/2008; CICLOS.- Decretos correspondentes. 

2 Introdución ou contextualización. 

3 Contribución da área/materia ao logro das competencias básicas (só ESO). 

4 Obxectivos. 

5 Contidos. 

6 Temporalización dos contidos. 

7 Mínimos esixibles para unha avaliación positiva 

8 Criterios de avaliación 

9 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Probas escritas ou orais, caderno, actividades, traballos, lectura de libros, observación da motivación -

interese - traballo. 

Nunca: asistencia, comportamento, puntualidade, etc (isto regúlase no RRI). 

Nunca: arbitrariedade (exames sorpresa, exames cando considere o prof., etc.) 

10 

Criterios de cualificación 

Cuantificar o valor dos diferentes procedementos de avaliación para o cálculo da nota final. Non pode 

haber procedementos absolutos (non lectura de libro = suspenso) 
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11 Metodoloxía. 

12 Medidas de atención á diversidade. 

13 Materiais e recursos didácticos. (inclúese o libro de texto se é o caso) 

14 

Programa de reforzo de recuperación de materias pendentes (cursos anteriores). 

Actividades de avaliación previstas + contidos esixibles (poderán ser os mínimos esixibles do curso 

anterior) + criterios para superar a materia + probas extraordinarias. 

15 Temas transversais 

16 Actividades complementarias e extraescolares 

17 Accións previstas de fomento da lectura (ESO) 

18 Accións previstas de acordo co Plan de Integración das TIC (ESO) 

19 
Información ao alumnado do contido da programación 

Especialmente en referencia á avaliación (procedementos, criterios, mínimos, etc.) 

 

 Outros aspectos a ter en conta: 

A 
Os departamentos redactarán unha programación por cada unha das materias ou módulos que ten 

asignada a súa docencia. 

B 
Os criterios sobre metodoloxía e avaliación deberían ser comúns ás diferentes materias ou 

módulos, podendo darse algunhas diferenzas entre cursos ou etapas. 

C 
O desenvolvemento das unidades didácticas non debe aparecer na programación do 

departamento, só na programación de aula de cada profesor/a. 

D 

A orde na que se redactan os diferentes elementos da programación pode variar con respecto a 

este modelo, pero debería ser similar en todas as programacións dun mesmo centro (a partir de 

directrices da CCP) ou polo menos, dentro dun departamento. 
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5.3. DECISIÓNS DE CARÁCTER XERAL SOBRE A METODOLOXÍA E A SÚA 

CONTRIBUCIÓN Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Defínese a competencia básica como a capacidade para poñer en práctica de forma 

integrada, en contextos e situacións diversos, os coñecementos, as habilidades e as 

actitudes persoais adquiridas. Inclúe tanto os saberes como as habilidades e as actitudes e 

vai mais alá do saber e do saber facer, incluíndo o saber ser ou estar. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Permite poñer o acento naquelas aprendizaxes que se consideran imprescindibles para 

aplicación dos saberes adquiridos. De aí o seu carácter básico. 

• Debe desenvolver un mozo ou unha moza ao finalizar o ensino obrigatorio (primaria e 

ESO) para poder lograr a súa realización persoal, exercer a cidadanía activa, 

incorporarse á vida adulta e ser capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente. 

• Non existe unha relación unívoca entre o ensino de determinadas materias e o 

desenvolvemento de certas competencias. Cada unha delas contribúe ao 

desenvolvemento de diferentes competencias e, pola súa vez, cada unha das 

competencias básicas alcanzarase como consecuencia do traballo en varias materias. 

• Ao seren as competencias un elemento organizador van ter influencia non só nos 

contidos e na avaliación senón tamén na metodoloxía. 

 

FINALIDADES: 

• Integrar as diferentes aprendizaxes (formais, informais e non formais). 

• Permitirlle a todo o alumnado integrar as súas aprendizaxes (aprendizaxes 

fundamentais). 
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• Utiliza-las aprendizaxes de xeito efectivo cando resulten necesarias en diferentes 

situacións e contextos. 

• Orientar o ensino, ao permitir identificar os contidos e os criterios de avaliación que teñen 

carácter imprescindible e, en xeral, inspirar as distintas decisións relativas ao proceso de 

ensino e de aprendizaxe, á metodoloxía, á organización dos centros educativos, ás 

relacións persoais e á participación de toda a comunidade educativa. 

 

CONTEXTO EDUCATIVO 

O traballo nas materias do currículo para contribuír ao desenvolvemento das 

competencias básicas débese complementar con diversas medidas organizativas e 

funcionais, imprescindibles para o seu desenvolvemento. Así, a organización e o 

funcionamento do centro e das aulas, a participación do alumnado, as normas de réxime 

interno, o uso de determinadas metodoloxías e recursos didácticos, ou a concepción, 

organización e funcionamento da biblioteca escolar, entre outros aspectos, poden favorecer 

ou dificultar o desenvolvemento de competencias asociadas á comunicación, á análise do 

contorno físico, á creación, á convivencia e á cidadanía ou á alfabetización dixital. 

Igualmente, a acción titorial permanente pode contribuír de modo determinante á adquisición 

de competencias relacionadas coa regulación das aprendizaxes, o desenvolvemento 

emocional ou as habilidades sociais. A planificación das actividades complementarias e 

extraescolares pode reforzar o desenvolvemento do conxunto das competencias básicas. 

 

AS OITO COMPETENCIAS 

a) Competencia en comunicación lingüística: A competencias en comunicación lingüística 

refírese á utilización da linguaxe como instrumento tanto de comunicación oral e escrita como 

de aprendizaxe e de regulación de condutas e emocións. A comunicación en linguas 

estranxeiras esixe tamén posuír capacidades tales como a mediación e a comprensión 

intercultural. Esta competencia contribúe á creación dunha imaxe persoal positiva e fomenta 
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as relacións construtivas cos demais e co entorno. Aprender a comunicarse é establecer 

lazos con outras persoas, é acercarnos a novas culturas que adquiren consideración e afecto 

na medida que se coñecen.  

O desenvolvemento da competencia lingüística é crave para aprender a resolver conflitos e 

para aprender a convivir. 

b) Competencia matemática: Habilidade para utilizar números e as súas operacións 

básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático para producir e 

interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da 

realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. 

c) Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico: Habilidade para 

interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos naturais como nos xerados pola acción 

humana, de modo que facilite a comprensión dos sucesos, a predición de consecuencias e a 

actividade dirixida á mellora e preservación das condicións de vida propia, dos demais 

homes e mulleres e do resto dos seres vivos. 

d) Competencia no tratamento da información e competencia dixital: Habilidades para 

buscar, obter, procesar e comunicar a información e transformala en coñecemento. Inclúe 

aspectos diferentes que van dende o acceso e selección da información ata o uso e a 

transmisión desta en distintos soportes, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información 

e a comunicación como un elemento esencial para informarse e comunicarse. 

e) Competencia social e cidadá: Esta competencia permite vivir en sociedade, comprender 

a realidade social do mundo en que se vive e exercer a cidadanía democrática. Incorpora 

formas de comportamento individual que capacitan ás persoas para convivir nunha 

sociedade cada vez máis plural, relacionarse cos demais, cooperar, comprometerse e 

afrontar os conflitos. Adquirir esta competencia supón ser capaz de poñerse no lugar do 

outro, aceptar as diferenzas, ser tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas e a 

historia persoal e colectiva dos outros. 
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f) Competencia cultural e artística: Esta competencia supón apreciar, comprender e 

valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de 

gozo e enriquecemento persoal e consideralas como parte do patrimonio cultural dos pobos. 

g) Competencia para aprender a aprender: Aprender a aprender supón iniciarse na 

aprendizaxe e ser capaz de continualo de maneira autónoma. Supón tamén poder 

desenvolverse ante as incertezas tratando de buscar respostas que satisfagan a lóxica do 

coñecemento racional. Implica admitir diversidade de respostas posibles ante un mesmo 

problema e encontrar motivación para buscalas dende diversos enfoques metodolóxicos. 

h) Competencia na autonomía e iniciativa persoal: Esta competencia refírese á 

posibilidade de optar cun criterio propio e levar adiante as iniciativas necesarias para 

desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela, tanto no ámbito persoal como no 

social ou laboral. 

 

5.4. INCORPORACIÓN, A TRAVÉS DAS DISTINTAS ÁREAS E MATERIAS DA 

EDUCACIÓN EN VALORES. 

Tal como se recolle neste proxecto educativo, o obxectivo fundamental é o exercicio 

da educación entendida como un proceso de maduración humana, que estimule o interese 

polo estudio e o espírito de superación, e que fomente a integración social e a realización 

individual, tanto intelectualmente como laboral dos/as alumnos/as. 

Polo tanto debemos educar na responsabilidade e entender a dignidade humana como 

un valor guía que permita elaborar un modelo de vida que facilite niveis de felicidade persoal 

e o exercicio dunha cidadanía comprometida. 

Polo tanto, desde os diferentes departamentos didácticos e a través das materias 

debemos transmitir unha serie de valores ao noso alumnado para que os apliquen a súa vida 

diaria. Entre outros valores, poderían traballarse os seguintes: 

- Dereitos humanos 

- Educación para a paz 
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- Interculturalidade 

- Solidariedade 

- Medio ambiente 

- Cidadanía 

- Coeducación e igualdade 

- Convivencia 

-  … 

 

5.5. CRITERIOS XERAIS SOBRE A AVALIACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

- Educación secundaria obrigatoria. 

Materias con 
avaliación negativa

 PROMOCIÓN TITULACIÓN (4ºeso) 

0 SI SI 

1 SI 
Decisión da xunta de 
avaliación. 

2 SI 
Decisión da xunta de 
avaliación. 

3 NON*
1
 NON*

1
 

>3 
Só por imperativo 
legal.

 NUNCA 

 

*1 Excepcionalmente un alumno/a poderá promocionar/titular se o equipo docente o 

considera, unha vez tido en conta o informe favorable e previo do departamento de 

orientación que atenderá a problemas sociais, familiares ou académicos. 

 

 

 

 

http://www.educacionenvalores.org/spip.php?mot31
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- Bacharelato. 

Promoción: 

As alumnas e os alumnos conseguirán a promoción ao segundo curso de Bacharelato 

cando superen todas as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias 

como máximo. 

O alumnado que conseguise a promoción ao segundo curso con materias avaliadas 

negativamente en primeiro de Bacharelato deberá cursalas ao longo do curso. Os 

departamentos didácticos organizarán as actividades de seguimento, recuperación e 

avaliación das materias pendentes, tendo en conta que a avaliación destas materias terá que 

ser anterior á das materias de segundo curso. 

Titulación: 

Para obter o título de bacharel será necesario ter avaliación positiva en todas as 

materias dos dous cursos de Bacharelato. 

 

- Ciclos formativos 

Promoción: 

a) Ter superados todos os módulos do primeiro curso. 

b) Ter pendente unicamente un módulo asociado a  unidade de competencia do primeiro 

curso, con independencia  da duración deste. 

c) Tendo algúns módulos non superados, que a suma  da duración establecida no anexo 

desta orde para  estes módulos sexa inferior ao 25 % da carga horaria  total de 

módulos de primeiro curso, sempre que non  se trate de máis dun módulo asociado a 

unidade de  competencia. Para os efectos de promoción, non se  terán en conta as 

horas de libre disposición. 
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En todo caso, cando un alumno ou unha alumna non  promocione deberá 

repetir os módulos profesionais  non superados, para o que deberá formalizar a 

matrícula  no mesmo curso e se incorporará ao grupo de  alumnado correspondente. 

Titulación: 

Para a obtención do título de técnico ou de técnico superior, cumprirá acreditar a 

superación de todos os módulos profesionais de que conste o correspondente ciclo 

formativo. 

 

5.6. LIÑAS XERAIS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Tal e como se recolle no artigo13º do Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se 

regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma 

de Galicia (D.O.G. Nº 136, 13-xullo-2007) e o punto 8 da Orde do 6 de setembro de 2007 

pola que se desenvolve a implantación da educación secundaria obrigatoria na 

Comunidade Autónoma de Galicia (D.O.G. Nº 177, 12-setembro-2007), “as medidas de 

atención á diversidade nesta etapa estarán orientadas a responder ás necesidades 

educativas concretas do alumnado e á consecución das competencias básicas e dos 

obxectivos da etapa”. 

Neste centro lévanse a cabo medidas habituais de atención á diversidade:  

 

No plan de apoio ó proceso de ensinanza-aprendizaxe recóllense e desenvólvense as 

propostas relativas á atención á diversidade. 

 O Departamento de Orientación colaborará no axuste da axuda pedagóxica ás 

diferentes necesidades dos alumnos, mediante a intervención directa ou ben facilitando 

recursos e estratexias que incidan naqueles aspectos que manifestan a diversidade do 

alumnado e que están estreitamente relacionados co proceso de ensino-aprendizaxe, tales 

como a capacidade para aprender, os estilos de aprendizaxe e os intereses dos alumnos/as. 
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 O  D.O. colaborará co profesorado asesorándoo e propoñéndolle medidas de carácter 

xeral e específico para mellora-lo proceso de ensino-aprendizaxe de todos os alumnos do 

centro, e especialmente dos que cursan o Ensino Secundario Obrigatorio facendo especial 

fincapé no desenvolvemento das competencias básicas. 

 

Obxectivos: 

 Colaborar co profesorado na prevención e detección de problemas de aprendizaxe 

a na planificación e realización de tarefas ou actividades dirixidas á súa solución. 

 Buscar a cooperación entre todos os responsables do proceso de ensino- 

aprendizaxe do alumnado para optimizar os resultados do mesmo e conseguir o 

desenvolvemento integral dos alumnos e alumnas. 

 Colaborar, cando proceda, na fase de deseño e desenvolvemento das diferentes 

decisións curriculares. 

 Realizar o seguimento do proceso de aprendizaxe dos alumnos que presenten 

necesidades educativas especiais. 

 Favorecer a coordinación cos centros adscritos e o equipo de orientación 

específico na tarefa de prevención de dificultades de aprendizaxe. 

 

Actuacións: 

-Respecto ó centro: 

 Colaborar coa Comisión de Coordinación Pedagógica nos términos que se 

establezan para continuar a elaboración do P.C.C., especialmente naqueles 

aspectos psicopedagóxicos e metodolóxicos. Identificaremos e concretaremos os 

principios de intervención educativa (partir do nivel de desenvolvemento e 

estimular novos niveis de capacidade, promover aprendizaxes significativos e 

estimular a capacidade de aprender a aprender). 
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 Elaborar aspectos do proxecto curricular de competencia do departamento: 

- Criterios e procedementos para a elaboración de Adaptacións Curriculares e 

medidas de Reforzo Educativo. 

- Plano de Titorías 

- Plano de orientación académico profesional. 

- Organización de recursos personais e materiais para alumnos con N.E.E. 

- Criterios e procedementos de avaliación e promoción.  

- Criterios e procedementos para recuperar as materias pendentes (circular 

8/2009) 

- Colaborar e asesorar en canto os programas de reforzo, programas de 

recuperación e programas específicos personalizados. 

 Establecer directrices comúns para a elaboración das programacións didácticas 

nas que se reflicten as competencias básicas, a atención á diversidade e  a 

orientación e titoría. 

 Seguimento do Programa de Diversificación Curricular. 

 Implantación de Agrupamentos Flexibles en 1º e 2º ESO das materias 

instrumentais. 

 Implantanción dun P.C.P.I. 

  

-Respecto ós profesores: 

 Asesoramento sobre criterios metodolóxicos que podan prevenir dificultades de 

aprendizaxe como poda ser referidos a: agrupamentos, organización dos espazos, 

distribución do tempo, etc. 

 Participación nas sesións de avaliación e reunións do equipo docente. 
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 Colaborar na identificación de alumnos destinatarios para o programa de 

diversificación curricular, os agrupamentos flexibles, PCPI. 

 Colaborar na identificación de alumnos destinatarios para os reforzos educativos. 

 Asesoramento en canto a elaboración de adaptacións curriculares e dos reforzos 

educativos dentro da aula a través das distintas reunións semanais cos titores dos 

diferentes cursos da ESO. 

 

-Respecto ós alumnos: 

 Prevención, detección e coordinación do tratamento das dificultades de 

aprendizaxe: 

 -Avaliación inicial para coñecer a competencia curricular do alumnado. 

 -Intervención nas sesións de avaliacións e reunións dos equipos docentes. 

 Coordinación da avaliación psicopedagóxica dos alumnos que presenten 

importantes problemas de aprendizaxe e que precisen medidas educativas 

específicas. 

 Reforzos educativos dentro e fóra da aula: impartidos pola PT (especialmente aos 

alumnos con ACI e maiores dificultades de aprendizaxe) e polo resto do 

profesorado dentro da súa disposición horaria. 

 Elaboración dun modelo de D.I.A.C. 

 

-Respecto ós pais: 

 Realización de entrevistas e encontros cos profesores, alumnos e pais co fin de 

recoller e achega-la información e a cooperación precisas para dar respostas ás 

necesidades do alumnado. 

 Proporcionar asesoramento e apoio ós alumnos e familias ante posibles 
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circunstancias de índole aptitudinal, motivacional, social,..... que puideran interferir 

no proceso de ensino- aprendizaxe. 

 Implicación dos pais en actividades de reforzo e apoio educativo. 

 

Seguimento e Avaliación: 

 A través das diferentes reunións cos diferentes membros da comunidade educativa e 

das sesións de avaliación farase o seguimento e maila avaliación das actividades propostas. 

 Será responsabilidade dos equipos de titores co asesoramento e  apoio do D.O. 

 O desenvolvemento desta avaliación facilitará a configuración dun informe de gran 

interese para  a nosa MEMORIA. A reflexión sobre os resultados obtidos plasmarase nun 

PLAN PARA A MELLORA que contribuirá á determinación dun P.A.P.E.A. gradualmente 

máis actualizado, significativo, viable e consensuado. 
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ANEXOS: 

ANEXO I: Regulamento de Réxime Interno. (aprobado no curso 2009/10) 

ANEXO II: Plan de Convivencia. (aprobado no curso 2009/10) 

ANEXO III: Plan de Integración das TIC. (aprobado no curso 2009/10) 

ANEXO IV: Proxecto Lector. (pendente de aprobación) 


