
 

OFERTA EDUCATIVA 

No IES de Meaño desenvólvese a Educación Secundaria Obrigatoria: 

 Proxecto E-dixgal en todos os curso, con portátiles para todo 

o alumnado. 

 Espazo Abalar. 

 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 Espazo Maker 

 Proxecto titorando 

 Sección Bilingüe  EPeV 3º ESO 

 Auxiliar de conversa (inglés) 

  Formación complementaria en linguas estranxeiras: 

Acreditación B1 inglés,  DELF (A2 Francés), SpringWeek,... 

 Proxecto interdisciplinar de centro. Traballo por proxectos. 

 Programas de éxito educativo 

o CP-Inclúe:  

o CP-Innova 

o Polos creativos 

o Edixgal 

 Plan de mellora de bibliotecas escolares 

 Club de lectura 

 15 minutos de lectura diarios (horario de clase). 

 Plans proxecta 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 

 

Do 16 de xaneiro ó 6 de febreiro Reserva de praza (alumnado de 

centros adscritos) 

Do 1 ó 20 de marzo  Solicitudes de admisión (alumnado doutros 

centros) 

Do 23 de xuño ó  7 de xullo  Matrícula 

 

 

 

HORARIO DO CENTRO 

Luns e mércores: 8:45-15:10 

Martes, xoves e venres: 9:00-14:35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

IES de Meaño 

 

Rúa dos Colexios, nº 14  Coiron-Dena  36967 Pontevedra 

Tfno: 886151367   Fax: 886 151 368 

e-mail: ies.meanho@edu.xunta.es 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmeanho/ 

 

 

mailto:ies.meanho@edu.xunta.es


 

CARACTERÍSTICAS ESO 

 A E.S.O. está dividida en 4 cursos. 

 En liñas xerais, para promocionar de curso deberá ter todas 

as materias do curso aprobadas ou un máximo de 2 materias 

con avaliación negativa (incluídas pendentes).  

 O alumnado con materias pendentes seguirá un plan de 

reforzo destinado á súa recuperación. 

 Tan so se pode repetir 2 veces durante a educación básica 

(primaria+ESO). 

 Un mesmo curso, so se pode repetir unha única vez. 

 Excepcionalmente pódese permanecer un ano máis en  4º 

ESO , aínda que se esgotase o máximo de permanencia.  

 

 

 

 

 

PLANO DO IES DE MEAÑO 

 

 

AULAS ESPECÍFICAS 

Aula creativa 
(para unhaaprendizaxe 
activa e  competencial a 

través de experiencias que  
permitan investigar, 
interactuar, deseñar, 

crear,....) 
 
 

 
 

Aula de Plástica 
 

(Con mesas amplas e 
inclinables) 

 
 
 

Aula de música 
(con cadeiras móbiles e 

diversidade instrumental) 

 
 
 

Aula de informática 

 
 
 

 
Laboratorio de ciencias 

 


