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ACTIVIDADES VACACIÓNS NADAL 

PROXECTO EDUCATIVO DE 
CENTRO (P.E.C.) 

 Compañeiros/as: 
 
 De novo volvo a pediros axuda e a vosa cola-
boración para para elaborar algunhas partes  do P.E.C. 
que aínda non se están abordando. Mediante grupos de 
3-4 persoas, e por que non, tamén de maneira individual, 
poderíase traballar sobre algúns dos seguintes puntos:  

•Adecuación dos obxectivos xerais de etapa ao 
contexto socioeconómico e cultural do centro, e ás ca-
racterísticas do alumnado, tendo en conta o establecido 
ao respecto no propio proxecto educativo. 

•Decisións de carácter xeral sobre a metodolo-
xía e a súa contribución á consecución das competencias 
básicas. 

•Incorporación, a través das distintas áreas e 
materias, da educación en valores. 

•Criterios xerais sobre a avaliación e promo-
ción do alumnado. 

•Plans específicos para o alumnado que perma-
neza un ano máis no mesmo curso. 

•Aspectos xerais para a elaboración das progra-
macións docentes. 

 
 Sei que isto supón algo de esforzo e traballo, 
pero é necesario ter un P.E.C. no noso centro. Por poñer 
un exemplo, os/as compañeiros/as que asistiron á última 
C.C.P. comprobaron que un punto sinxelo que debe 
constar no P.E.C., como é a “Atención educativa ao 
alumnado que non opte por ensinanzas de relixión no 
noso centro”, provocou un debate longo do que non se 
puido sacar un acordo claro quedando pendente para 
outra reunión.  
 
 Polo tanto, todos/as debemos comprometernos 
e intentar participar dalgún xeito na forma na que quere-
mos que se organice e xestione o noso centro, e elaborar 
propostas que serían levadas ao órgano correspondente 
(Claustro, Consello, CCP....), onde se modificarían se 
fora o caso, respetando por suposto o voso traballo, e se 
aprobarían para ir elaborando o noso P.E.C., que será o 
marco de actuación para toda a comunidade educativa, e 
dará solución a moitas das situacións diarias que ás ve-
ces provocan certos problemas por non estar nada claras. 

 O día 21 de decembro de 2007 será o último día 

lectivo antes das vacacións de Nadal. Para esa data o cen-

tro ten o seguinte programa: 

 

 *Os profesores e profesoras con hora lectiva 
acompañarán ao alumnado ás actividades. 

 *O profesorado de garda repartirase entre o edifi-
cio principal e o pavillón, segundo un cadro que se exporá 
na sala de profesores/as. 

 *O profesorado con outras actividades lectivas 
fixadas no seu horario, reforzará e colaborará cos/coas 
compañeiros/as. 

HORARIO ACTIVIDADE 
08:45 Proxección dunha película no 

salón de actos. 

08:45—09:45 Partido de Futbito: Final do 
campeonato. 

09:45 – 10:45 Partido Voleibol: Profesorado– 
Alumnado 

10:30 – 10:50 Teatro no salón de actos. 

10:50 – 11:45 Actividades musicais. 

11:45 – 12:15 R  E  C  R  E  O 

12:15 – 12:30 Entrega de notas realizada polos 
titores e titoras. 

12:30 VACACIÓNS DO NADAL 

Nadal: desde o día 22 de decembro de 2007 ata o día 
7 de xaneiro de 2008, ambos os dous inclusive.  

Pavillón 



CALENDARIO DAS REUNIÓNS DA PRIMEIRA AVALIACIÓN 

 Día 18 de decembro de 2007: 

 

 Día 19 de decembro de 2007: 

 

 Día 20 de decembro de 2007: 

 

HORA NIVEL/GRUPO LUGAR 

de 16:30 a 17:10 h. 1ºA E.S.O. Aula 4º A 

de 17:10 a 17:50 h. 1ºB E.S.O. Aula 4º A 

de 17’50 a 18:30 h. 1ºC E.S.O. Aula 4º A 

de 18:30 a 19:10 h. 2ºA E.S.O. Aula 4º A 

de 19:10 a 19:50 h. 2ºB E.S.O. Aula 4º A 

de 19:50 a 20:30 h. 2ºC E.S.O. Aula 4º A 

HORA NIVEL/GRUPO LUGAR 

de 16:30 a 17:10 h. 3ºA E.S.O. Aula 4º A 

de 17:10 a 17:50 h. 3ºB E.S.O. Aula 4º A 

de 17:50 a 18:30 h. 3ºC E.S.O. Aula 4º A 

de 18:30 a 19:00 h. 3ºD E.S.O. Aula 4º A 

de 19:00 a 19:40 h. 4ºA E.S.O. Aula 4º A 

de 19:40 a 20:20 h. 4ºB E.S.O. Aula 4º A 

de 20:20 a 20:50 h. 4ºC E.S.O. Aula 4º A 

HORA NIVEL/GRUPO LUGAR 

de 16:30 a 17:10 h. 1ºA Bac. Aula 4º A 

de 17:10 a 17:50 h. 1ºB Bac. Aula 4º A 

de 17:50 a 18:30 h. 2ºA Bac. Aula 4º A 

de 18:30 a 19:10 h. 2ºB Bac. Aula 4º A 

Aclaracións: 

 En beneficio de todos, prégase puntualidade. 

 O profesorado debe reflectir as notas da súa materia 

nas actas correspondentes que estarán na sala do profesora-

do, deste xeito o/a profesor/a titor/a poderá facer copias e 

entregalas na xunta de avaliación. Para facilitar a tarefa, 

débese facer antes das 14:15 h. do día sinalado para a sesión 

de avaliación. 

 

Avaliación E.S.A. - NIVEL III 

 1ª Avaliación: Xoves 20 de decembro 2007 

• Módulo I: 16:00-16:20 

• Módulo III:16:20-17:00 

 Avaliación Final Ordinaria: Xoves 7 de febreiro 2008 

• Módulo I: 16:00-16:20 

• Módulo III:16:20-17:00 

  

 O alumnado terá outra proba extraordinaria no mes de 
maio dos ámbitos que teñan pendentes dos módulos I-III. 

 

TABOLEIRO DE ANUNCIOS 

PROGRAMA DE XESTIÓN XADE-WEB  

 Xa está operativa a aplicación XADE-

WEB. Para entrar na aplicación debe dirixirse ao 

enderezo web www.edu.xunta.es/xade. Nos aparta-

dos usuario e contrasinal debe introducir os mesmos 

datos que para acceder á súa conta de correo electró-

nico (non introduza "@edu.xunta.es").  

 O profesorado e o persoal administrativo 

que vaia utilizar a aplicación ten que ser dado de alta 

u t i l i z a n d o  a  s ú a  c o n t a  d e  c o r r e o  

"@edu.xunta.es". Para calquera dúbida ou aclaración 

pódese contactar coa Unidade de Atención a centros 

no enderezo uac@edu.xunta.es,  no teléfono 

902905445 ou na web www.edu.xunta.es/uac. 

 A Xefatura de Estudos nas horas de reu-

nión cos/coas titores/as informará sobre como cargar 

as faltas de asistencia do alumnado e as notas. 

  

 

CAMBIO DA AULA 1 DE INFORMÁTICA 

 Cambiouse a situación da aula 1 de infor-

mática debido á nova rede do centro. De momento 

está operativa con 13 ordenadores, pero só ten capa-

cidade para o mesmo número de alumnos/as xa que 

estamos á espera de novas mesas especiais para colo-

car a dous/dúas alumnos/as por ordenador. Esta aula 

está a disposición de todo o profesorado que a queira 

utilizar, sempre e cando se reserve e se encontre 

libre. 

 


