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1. PUNTO DE PARTIDA 

 
 

1.1. DATOS DO CENTRO 

 

 

Denominación  

oficial: 

IES de Soutomaior 

Enderezo: Estrada de Soutomaior 46 C 

Localidade Arcade 

Concello Soutomaior 

Provincia Pontevedra 

Código postal 36690 

Código do 

centro 

36024987 

Teléfono 9886159801 / 886159801 

E-mail ies.soutomaior@edu.xunta.es 

NIF  S 3600059 D 

Titularidade Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. 

 

 

1.2.  CONTORNO 

O Instituto de Ensinanza Secundaria (IES) de Soutomaior foi creado 

no ano 2018 para ter por primeira vez no concello de Soutomaior a 

oferta de bacharelato nun centro público. 
 

Está situado na estrada provincial que vai de Arcade a Soutomaior, 

na parroquia de Santiago de Arcade, pertencente ao concello de 

Soutomaior, que ten unha superficie de 24,9 km2 e conta cunha 
poboación aproximada de 7.200 habitantes.  
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Neste concello existen dous núcleos de poboación principais:  

 

 Arcade, con características semiurbanas, na parroquia de Arcade, 
a poboación está máis concentrada, sobre todo no núcleo urbano, 

organizado fisicamente arredor de tres estradas de moito tráfico. 

Esta parroquia está dividida en catro barrios: Arcade de Arriba, A 

Xesteira, A Devesa e A Calle. Cada un destes barrios está formado 
por núcleos máis pequenos, algúns deles constituídos 

recentemente debido ao crecemento demográfico experimentado 

nos últimos anos, como é o caso do Peirao.  

 
 Soutomaior, de carácter máis rural (capitalidade do municipio),  

ten unha poboación dispersa, agrupada en pequenos barrios e 

lugares bastante separados: Aranza, As Cortellas, A Pena, Moreira, 

Alxán, O Rial, Lourido, O Val, O Sobral, Comboa, Vela, Romariz, A 
Pedreira e A Montesiña.  

 

O Instituto atende a un sector de poboación situado non só no seu 

concello, senón que tamén atende alumnado da zona sur do concello 

de Pontevedra (Pontesampaio, Acevedo, Vilar, Canicouva), e 
alumnado para bacharelato do concello de Vilaboa. 

 

Pontevedra (a 11Km) e Vigo (a 24 km) son os referentes principais 

de toda a zona, no que se refire a servizos administrativos e no 
ámbito económico. Con todo, Arcade é unha vila con identidade 

propia, con recursos en ámbitos como o lecer, asociacionismo, etc…, 

á vez que actúa como referente económico para as aldeas limítrofes. 

 
Nos últimos anos produciuse un importante incremento da poboación, 

pola chegada de xente do rural galego e en menor medida doutros 

países, Marrocos, Sudamérica, China, etc. Porén, hai sinais de certo 

estancamento motivado pola crise. 
 

1.3. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

 

O municipio de Soutomaior é fundamentalmente rural, pero a 

profesionalización exclusiva da agricultura é minoritaria, o que fai que 

a poboación activa compaxine a agricultura con outras actividades 

asalariadas.  
 

No que se refire á economía local, ten relativa importancia a 

produción de uva albariña e os traballos realizados na enseada da ría 

de Vigo (naseiros, mariscadores/as de a pé e en barco).  
 

O municipio tamén está provisto doutros servizos de ámbito local: 

comercios e hostalería. Dos tres sectores, o máis desenvolto é o 

sector terciario. Porén, non é suficiente para absorber toda a oferta 
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de man de obra industrial, polo que parte da poboación desenvolve a 

súa actividade económica fóra do concello e volve a emigrar a outras 

comunidades autónomas e a outros países de Europa. 
 

A taxa de paro do noso concello sitúase arredor dun 19,13%. Os 

maiores ingresos xorden do sector secundario dos concellos limítrofes 

que é donde están situadas as empresas nas que desenvolven o seu 
traballo (Porriño, Vigo,…). A isto hai que sumar pequenas pensións 

familiares dos maiores que viven na mesma casa, e tamén é de 

axuda o traballo para o autoconsumo de cultivos e cría dalgún 

animal, sobre todo nos barrios máis rurais. 
 

As condicións hixiénico-sanitarias melloraron nos últimos anos coas 

novas construcións e restauracións de vivendas antigas. 

 
Apréciase unha preocupación importante por parte das familias tanto 

na alimentación, que cada vez é máis variada, como na vestimenta, 

que non manifesta grandes diferenciacións entre a poboación. 

Os/As nenos/as reciben unha atención sanitaria correcta na maioría 

dos casos, efectuándose revisións periódicas, vacinacións e acudindo 
ao doutor/a cando o precisan. 

 

No ámbito social, temos que destacar a presenza dun grupo de 

poboación inmigrante, en especial procedente de Marrocos, o que se 
reflicte nunha porcentaxe de alumnado desta procedencia no centro, 

aínda que tamén se atopan inmigrantes doutras nacionalidades.  
 
 

1.4. CONTEXTO CULTURAL 

 

O concello ofrece áreas de lecer como praias, o río, o castelo, área 

recreativa a carón do mar con pistas para actividades deportivas, 
paseos, parque infantil, un porto deportivo… 
  

A nivel cultural, o concello ofrece os seguintes servizos de ocio e 
formación:  

 

 Catro centros de ensino: O IES de Soutomaior, o CEIP Manuel 

Padín Truiteiro e a EEI de Romariz, de titularidade pública, e o 
centro Santiago Apóstol, de titularidade privada en réxime de 

concerto.  

 Unha Biblioteca Municipal, sita na localidade de Arcade.  

 Un edificio Multiúsos, para exposicións, concertos, teatro, 

charlas, etc., no que ten a súa sede a OMIX.  

 Unha  Casa da Cultura na parroquia de Soutomaior.  
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Existen numerosas agrupacións e sociedades que completan o 

panorama cultural e deportivo do concello de Soutomaior.  

 
- Agrupación Musical Artística de Arcade.  

- Asociación Cultural Tralovalo.  

- Diversas Asociacións de Veciños nas parroquias.  

- Coral de Soutomaior.  

- Banda de Música Cultural de Arcade.  

- Asociación Cultural As Marchosas.  

- Clube Baloncesto Arcade-Soutomaior.  

- Clube Ximnasio Arcade.  

- Clube Deportivo Soutomaior.  

- Clube Deportivo Arcade.  

- Clube Ciclista Arcade.  

- Kickboxing Clube Arcade.  

- Clube de patinaxe artística de Soutomaior.  

- Sociedade de Pesca de Soutomaior.  

- Clube de amigos do Wushu Sanda.  

- Grupo de Teatro Fonte da Tella.  

- Grupo de Baile e Pandereteiras de Soutomaior.  

- Grupo de Música tradicional A Troula.  

- Grupo Folclórico Abeleiras de Alxán.  
 

Desde o concello ofrécense os seguintes servizos:  
  

o Unha Oficina Municipal de Información Xuvenil (Omix).  

o Unha traballadora social, unha avogada e unha psicóloga.  

o Servizos sociais: programas de orientación, asesoramento e 

información, de axuda no fogar, de emerxencia social, de 

animación, prevención e cooperación social, de convivencia 
alternativa e de educación familiar.  

 

1.5. RELACIÓN DO CENTRO CO SEU CONTORNO  

 
O centro pretende contribuír a favorecer o desenvolvemento da zona 

na que está situado, así como a fomentar que o alumnado afonde no 

coñecemento e respecto do seu contorno natural, xeográfico, 
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histórico e económico, así como no compromiso de conservalos e 

melloralos. 

 
Para este efecto, o centro establece en cada curso liñas de actuación 

e colaboración con outras institucións do concello (con asociación de 

montes, co concello  ou con asociación de veciños) para favorecer o 

traballo colaborativo.  
 

Participación en charlas e conferencias sobre a natureza do contorno 

e a súa conservación e tamén participa en recitais de música e teatro 

ofrecidos polo concello.  
 

Ademais, procura actuacións con outras institucións, (charlas sobre 

seguridade cidadá, problemática social que afecta á mocidade…), 

Cruz Vermella (charlas sobre prevención de riscos e técnicas de 
salvamento…), centro de saúde (charlas ou concursos sobre hixiene e 

saúde bucal, alimentación, prevención de drogas…).  

 
 

1.6. CONTEXTO LINGÜÍSTICO 

 

Na comunidade escolar do instituto coexisten o galego e o castelán. A 

nivel administrativo e docente séguese a lexislación vixente recollida 

no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino 
non universitario de Galicia. 

 

No decreto 79/2010 establécense as materias que obrigatoriamente 

hai que impartir en galego e castelán. A distribución do resto das 
materias farase buscando un equilibrio entre as dúas linguas. 

 

O IES garantirá que ao remate da escolaridade cada alumna e cada 

alumno teña unha adquisición equilibrada e igualitaria das dúas 
linguas oficiais. 
 

2.- O NOSO IDEARIO 

 
 

2.1.- SINAIS DE IDENTIDADE 

 

Queremos un centro: 

 

 PLURAL  

Apostamos polos valores de liberdade, igualdade, xustiza, 

responsabilidade, respecto entre as persoas, aceptación da 

diversidade, cooperación e solidariedade. Respectuosos co dereito 
á liberdade de pensamento, ideas e opinións que sexan 

compatibles coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos.  
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 INTEGRADOR  

Educamos na igualdade e non discriminación por razón de 
nacemento, raza, sexo, capacidade económica, nivel social, 

conviccións políticas ou morais, así como por discapacidades 

físicas, sensoriais e psíquicas.  

 
 ACONFESIONAL  

Partindo do respecto por todas as ideas, crenzas ou prácticas 

relixiosas, o noso centro como Comunidade Educativa non ten 

carácter confesional e debe garantir, polo tanto, unha educación 
baseada no respecto e tolerancia das crenzas individuais dos seus 

membros.  

 

 COMPROMETIDO COA CONVIVENCIA  
Comprometidos coa formación para a paz, que rexeita a violencia, 

esixente no respecto á dignidade e integridade dos membros da 

Comunidade escolar. O noso alumnado formarase para a 

resolución pacífica de conflitos, para a xustiza, para o diálogo e 

para a liberdade. 
 

 DEMOCRÁTICO  

Desenvolveranse en xeral os valores democráticos: tolerancia, 

participación, responsabilidade, diálogo permanente…, de xeito 
que o noso alumnado experimente un modelo democrático de 

convivencia nun espazo privilexiado.  

 

 NON SEXISTA  
Apostamos pola coeducación, insistindo na igualdade de homes e 

mulleres, traballando activamente na erradicación de prexuízos, 

crenzas, tradicións e actitudes que impliquen unha distribución 

estereotipada de papeis entre os sexos ou unha imaxe de 

dominación dun sexo sobre o outro. 
 

 PROGRESISTA  

Temos a vista posta no futuro, transmitindo os valores que incidan 

no desenvolvemento integral da persoa, atendendo tanto á 
formación académica como á formación persoal e o 

desenvolvemento da capacidade crítica.  

 

 RELACIONADO CO CONTORNO  
Valoramos positivamente as oportunidades e as colaboracións que 

se nos ofrecen no noso contorno, e tratamos de establecer unha 

relación de cooperación e respecto mutuo a distintos ámbitos 

(concello, comercios, asociacións…). 
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2.2. OBXECTIVOS DO CENTRO 

 

2.2.1. Educativos e pedagóxicos 

 Velar pola igualdade de xénero traballando activamente na 

erradicación de prexuízos, crenzas, tradicións e actitudes que 

impliquen unha distribución estereotipada de papeis entre os 

sexos ou unha imaxe de dominación dun sexo sobre o outro.  

 Consolidar os valores de liberdade, igualdade, xustiza, 

responsabilidade, respecto entre as persoas, aceptación da 

diversidade, cooperación, solidariedade, respecto ao medio 

natural, creatividade e gusto polo traballo ben feito. 

 Lograr ser unha comunidade educativa, para lograr que todos 

e todas se sintan identificados co centro, implicándose no 

traballo e nas decisións, cada un desde o seu posto e desde a 

súa responsabilidade, e coas vías de participación axeitados e 

garantidos para tal fin. 

 Abordar a aprendizaxe lingüística dunha maneira integrada e 

interdisciplinar en todas as áreas do currículum.  

 Integrar no proxecto educativo a toda a comunidade 

educativa, antigos/as alumnos/as, familias, Concello e 

sociedade civil, para crear unha comunidade de aprendizaxe.  

 Acadar o máximo rendemento do alumnado cunha atención da 

diversidade, que logre sacar o mellor proveito das 

capacidades de cada persoa. 

 

2.2.2. Convivencia e  cooperación 

 Conseguir un clima de convivencia baseado na liberdade, na 

responsabilidade, no respecto e na xustiza. 

 Contribuír a favorecer o desenvolvemento da zona na que está 

situado o noso centro (incidencia no contorno). 

 Loitar contra as desigualdades existentes entre o alumnado que 

se sustenten en prexuízos ante crenzas, nacionalidades, 
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linguas, tradicións ou prácticas consuetudinarias transmisoras, 

directa ou indirectamente, dun prexuízo en calquera ámbito da 

vida.  

 Lograr que todo o alumnado sinta que cando se atopa no centro 

está nun lugar de máximo respecto cara ás realidades, 

identidades e ás opcións persoais libres de cadaquén.  

 Consolidar os proxectos de colaboración con institucións, 

sociedades e persoas que traballan a prol dunha sociedade máis 

xusta e solidaria.  

 

2.2.3. Organización e funcionamento 

 Facer que a participación de todos os axentes que interveñen 

no proceso educativo sexa un punto no que conflúan todas as 

forzas. 

 Canalizar de forma eficaz o esforzo dos órganos colexiados 

(Departamentos didácticos, CCP, Observatorio de convivencia, 

Consello Escolar, EDNL…).  

 Lograr que a participación de todos/as implique escoitarnos e 

acordar as propostas, polo que será preciso coñecer e tomar en 

consideración as demandas de todos os axentes da comunidade 

educativa, e ser capaces de poñernos no lugar dos demais. 

 Conseguir que a organización e a planificación sexan os eixos 

fundamentais para sermos máis eficaces no proceso educativo. 

 

2.2.4. Xestión e formación 

 Lograr que os recursos económicos do centro se xestionen con 

eficacia e eficiencia. 

 Facilitar o traballo docente atendendo a cuestións didácticas, 

organizativas e mesmo de convivencia e disciplina. 

 Apostar por unha forte coordinación e dinamización do 

profesorado en cuestións tales como o reparto temporal de 
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determinados contidos ao longo do curso, a reflexión sobre 

metodoloxías ou o deseño coordinado de probas avaliativas. 

 Favorecer a formación permanente dos docentes e apoiar as 

súas innovacións pedagóxicas para mellorar o proceso 

educativo.  

 

2.2.5. Avaliación 

 Consolidar o proceso avaliativo como primeiro paso preciso 

para detectar deficiencias e poder mellorar día a día. 

 Lograr que os procesos avaliativos que se realicen sobre as 

actuacións do centro sirvan para a mellora continua do proceso 

educativo, o funcionamento e a súa organización. 

 Implicar a toda a comunidade educativa (alumnado, 

profesorado, familias…) nunha dinámica de revisión e crítica 

construtiva.  
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3.- OFERTA EDUCATIVA DO CENTRO 

 
 

3.1.  HORARIOS 

 

3.1.1  HORARIO LECTIVO 

 

ETAPAS MAÑÁ TARDE 

 

ESO 

BACHARELATO 

 

9:05 – 14:35 

MARTES 

16:30 – 18:10 

 

 

Unha vez rematadas as clases, o centro pechará as súas portas 

despois de saír o último autobús do transporte escolar. 
 

3.1.2. HORARIO DE VERÁN 

 

Durante o mes de xullo, o centro establecerá un horario de atención 

ao público de luns a venres, segundo se indica: 

 

 Do 1 ao 15 de xullo: de 9:00 a 13:30 horas. 

 Do 16 ao 31 de xullo: de 9:00 a 12:00 horas. 

 
Durante o mes de agosto o centro permanecerá pechado (pero cun 

teléfono de contacto). 

 

3.1.3. HORARIO A DISPOSICIÓN DA COMUNIDADE ESCOLAR 
 

O uso por parte da comunidade escolar das instalacións do centro 

estará limitado polo desenvolvemento da actividade lectiva e polo 

horario do persoal que custodia as instalacións. Na súa utilización 

terá prioridade a ANPA. 
A autorización para o uso das instalacións do centro corresponderá á 

Xefatura Territorial, despois da aprobación do Consello Escolar. 

 

No caso de que a ANPA teña previsto realizar algún tipo de actividade 
extraescolar deberá solicitalo ao Consello Escolar, que resolverá o 

que proceda. En caso afirmativo, a ANPA asumirá a responsabilidade 

íntegra da organización e xestión das actividades que realice, así 

como, de ser o caso, da custodia das persoas que participen nelas.  
 

 

3.2. UNIDADES EN FUNCIONAMENTO  
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 DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA: 

 
-    3  unidades de 1o curso. 

 

-    3  unidades de 2o curso. 

 
-    3  unidades de 3o curso. 

  Optatividade 

 

-    3  unidades de 4o  curso. 
        Optatividade      

 

 DE BACHARELATO 

o 2 Unidades de 1º de Bacharelato (a partir do 
2018/2019). 

o 2 Unidades de 2º de Bacharelatro (a partir do 

2019/2020). 
                                   

 

 

3.3. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

 
O fundamento e xustificación para elaborar unhas normas de 

funcionamento está no artigo 18 do Decreto 8/2015 no que se fai 

referencia ás Normas de Organización e Funcionamento (NOF). Estas 

normas inclúen as normas de convivencia así como a organización 
dos espazos e dos tempos, a distribución dos recursos e o reparto de 

responsabilidades e funcionamento do centro internamente, para 

favorecer unha convivencia positiva no noso centro educativo e lograr 

un clima escolar axeitado que facilite o logro dos obxectivos 
educativos e o éxito escolar (artigo 19 do Decreto 8/2015 do 8 de 

xaneiro).  

 

Estas normas son de obrigado cumprimento para toda a 

comunidade educativa (artigo 20 do Decreto 8/2015 do 8 de 
xaneiro). O Equipo Directivo levará a cabo as actuacións necesarias 

para difundilas e, xunto co Claustro e o Consello Escolar, a través da 

Comisión de Convivencia, velará polo seu cumprimento. 

 
 

3.4. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 

 

3.4.1. TRANSPORTE ESCOLAR 

 

3.4.1.1. RUTAS E ITINERARIOS 
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RUTA 

 

ITINERARIO 

 

1 

 

MUXICA - ROSALÍA CASTRO –  XOSÉ SOLLA –

PEIRAO 

 

2 

 

CALVARIO – AVENIDA – A FEIRA – BODEGÓN –  

MUXICA – PEIRAO  

 

3 

 

IGREXA – VAL – SOBRAL – CORTEVELLA – VELA - 
COMBOA 

 

4 

MONTESIÑA – CONCELLO – PANCHO – ARANZA 

 

 

5 

 

ALXÁN – RIAL – CASTELO – CORTELLAS – MOREIRA 

– O VISO 

 

 

6 

CACHEIRO – VILAR/CANICOUVA – ACEBEDO 

 

 

7 

PONTESAMPAIO IGREXA - RAÑADOIRO 

 

 

 

3.4.1.2. VIXILANCIA DO ALUMNADO TRANSPORTADO 

 
O alumnado que chegue ao centro no transporte escolar está 

obrigado a entrar directamente no recinto escolar, onde quedará 

baixo a custodia do profesorado de garda. 

 

Para realizar as gardas de transporte, a xefatura de estudos 
establecerá quendas de vixilancia co número suficiente de 

profesores/as. 

 

Ao remate das clases, o profesorado encargado da vixilancia terá as 
seguintes funcións: 

 

 Controlar que o alumnado que vai facer uso do transporte escolar 

vai de xeito ordenado para os autobuses e soben sen incidencias. 
 

 Custodiar no recinto o alumnado que deba viaxar nun autobús 

que chegue con atraso. 

 
 Agardar no interior do recinto a que o último alumno/a saia para 

subir ao seu autobús. 

 

Para exercer esta función de vixilancia, o profesorado deberá cumprir 

o seguinte horario: 
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 Estar presente no lugar que lle corresponda tanto no momento 

da entrada como da saída: 

 
 

- De 8:45 a 9:05 horas e de 14:35 horas ata que todo o 

alumnado estea no seu correspondente autobús. 

 
O alumnado que viaxe habitualmente no transporte escolar non 

poderá marchar a pé, agás no caso de que conte con autorización 

expresa do seu pai, da súa nai ou do titor/a legal e comunicación 

previa ao centro. 
 

Ao profesorado que realice funcións de garda de transporte, 

computaráselle este tempo como horario lectivo. 

 
3.4.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
  

As actividades extraescolares que se desenvolverán durante o curso 

serán organizadas e xestionadas habitualmente pola ANPA do Centro. 
Esta contratará ao profesorado necesario para impartilas, que 

asumirá a custodia do alumnado participante.   

 

Como norma xeral, as actividades extraescolares terán lugar polas 
tardes (sen interferir con actividades docentes) de outubro a maio, 

nas instalacións do centro, de acordo co programa de actividades que 

se presente e coa previa aprobación do Consello Escolar. 

 
 

3.5. METODOLOXÍA 

As nosas propostas educativas terán en conta aspectos referidos ao 

profesorado, ao alumnado, á adquisición de competencias, e ao uso 
dos recursos: 

 

- Implicando o alumnado na súa aprendizaxe para que acade o 

máximo desenvolvemento das súas capacidades e motivar o 

desexo de aprender. 
 

- Priorizando o papel do profesorado como facilitador e 

deseñador de diversidade de situación de aprendizaxe que 

respecten os diferentes ritmos. 
 

- Organizando o tempo e o espazo de maneira flexible de 

acordo ás necesidades do alumnado e ao seu proceso de 

aprendizaxe. 
 

- Destacando a interacción entre iguais como estratexia de 

aprendizaxe e combinar o traballo individual e colaborativo no 
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deseño das actividades: Traballo por proxectos e traballo 

cooperativo. 

 
- Impulsando propostas globais e/ou interdisciplinares e 

propoñendo tarefas que integren os coñecementos de todas 

as áreas e/ou disciplinas. 

 
- Potenciando a integración das TIC no currículo. 

 

- Considerando as competencias clave como aprendizaxes  

imprescindibles para a cidadanía. 
 

- Utilizando diversidade de recursos didácticos e aproveitando 

as posibilidades do conntorno (institucións, oferta 

socioeducativa…). 
 

 

 

3.6. LIÑAS PEDAGÓXICAS E DOCUMENTOS 

CORRESPONDENTES 

 

 As liñas pedagóxicas desenvólvense e concrétanse nos 

seguintes plans: 

 
3.6.1. Plan de atención á diversidade  

 

Entendemos a diversidade non só como un elemento 

enriquecedor, senón ademais como unha circunstancia relevante que 
é preciso ter en conta desde o punto de vista educativo ao planificar e 

desenvolver os procesos de ensinanza-aprendizaxe. O alumnado que 

recibe atención educativa nun grupo diverso é máis proclive a 

desenvolver unha visión máis tolerante cara ás diferenzas e, xa que 

logo, a defender valores solidarios. 
 

Entendemos así mesmo que se debe fuxir de tendencias 

homoxeneizadoras, que polo seu propio carácter resultan excluíntes 

para os alumnos e as alumnas que presentan un perfil que se aparta 
do ordinario. Polo contrario, é conveniente incorporar as diferenzas, 

tendo en conta a variedade de capacidades e intereses do alumnado. 

 

 
A atención á diversidade é un principio fundamental do actual modelo 

educativo. O recoñecemento das diversidades existentes 

(capacidades, motivación, interese, estilos de aprendizaxe, ritmos, 

valores culturais...) constitúe o punto do que partimos para evitar 
que as diferenzas se convirtan en desigualdades e desvantaxes entre 

o alumnado, no presente, e de cara ao futuro.  
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3.6.2. Plan de convivencia  

 

Este documento ten o seu fundamento no Decreto 8/2015, do 8 
de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 

convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar. 

 
3.6.3. Plan de acollida ao alumnado estranxeiro  

 

Polas características especiais do alumnado estranxeiro, e 

seguindo o establecido na Orde do 20 de febrero do 2004, pola 
que se establecen as medidas de atención específicas ao 

alumnado procedente do estranxeiro, o proceso de incorporación 

ao centro será precedido dun diagnóstico que nos informe das 

necesidades persoais que o alumno/a reflicte nos seguintes aspectos:  
 

- Necesidades sociais  

- Necesidades psicolóxicas: autoestima, afectividade  

- Necesidades Competenciais:  

o Lingüística  

o Cultural  

o Curricular  

 
Este plan de acollida xustifícase como un documento que regulariza a 

convivencia e establece como o centro entende que debe ser a 

entrada do alumnado procedente do estranxeiro, entendido este 

alumnado como un grupo con NEE, así recollido no noso proxecto 

educativo e no plano de atención á diversidade. 
 

3.6.4. Plan de acción titorial 

 

A Orde de 24 de xullo de 1998, que establece a organización e 
funcionamento da Orientación Educativa e Profesional, regula no seu 

artigo 15 a elaboración e a estrutura do Plan de Orientación, o cal 

busca garantir que a orientación forme parte esencial da actividade 

educativa e estableza unha vía de asesoramento permanente ao 
alumnado, ao profesorado e ás familias. 

 

O Departamento de Orientación do centro elaborará cada curso 

escolar una plan de orientación e acción titorial, segundo as liñas 
xerais xerais que a continuación se indican: 

 

a) Terá en conta as recomendacións que xurdan da Comisión de 

Coordinación Pedagóxica do Centro. 
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b) Establecerá mecanismos para a detección de todo tipo de 

necesidades educativas especiais (especialmente daquel 

alumnado que chega por primeira vez ao noso centro). 
c) Segundo a avaliación que se realice en cada curso e segundo as 

propostas da CCP, terá actualizado o Plan de Atención á 

Diversidade, de maneira que contemple en cada momento a 

problemática particular do centro. Neste Plan proporanse as 
medidas curriculares e organizativas que se poidan levar a cabo, 

os recursos materiais e humanos que se consideran necesarios, 

os criterios de atención ao alumnado con necesidades 

específicas de apoio, etc. 
d) Debido ao elevado número de alumnado de procedencia 

estranxeira que se matricula neste centro, actualizarase tamén 

permanentemente o Plan de Acollida, de maneira que a súa 

posta en práctica sexa efectiva. 
e) Recollerá as actuacións encamiñadas a promover a convivencia 

e a resolución pacífica de conflitos no marco dunha escola plural 

e diversa, potenciando o desenvolvemento persoal e emocional. 

f) Establecerá que accións terán máis relevancia respecto á acción 

titorial e respecto a orientación académica e profesional. 
 

3.6.5. Plan lector  

 

O proxecto lector intenta recoller e integrar todas as intervencións 
que no centro están destinadas ao fomento da lectura, da escritura e 

das habilidades informativas. Intervencións que procuran a 

adquisición das competencias básicas do noso alumnado, 

especialmente: 

 

 Comunicación lingüística. 

 Tratamento da información e competencia dixital. 

 Competencia cultural e artística. 

 Competencia para aprender a aprender. 
 

Este proxecto recolle un conxunto de estratexias e actividades 

encamiñadas ao desenvolvemento de forma secuenciada, no 

alumnado de ESO e Bacharelato, da competencia lectora na súa 
globalidade e acadar o obxectivo de formar como lectores 

competentes a todo o alumnado deste centro. 

 

Entendemos por lector/a competente toda aquela persoa que 
manifesta, entre outras, esta serie de habilidades: 

 

 Emprega os coñecementos previos para darlle sentido á lectura. 

 Dirixe de xeito autónomo a súa lectura: atención, consciencia sobre 
a comprensión, corrección dos erros… 

 Emprega estratexias para acadar a comprensión: revisión, 

insistencia… 
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 Distingue o importante do que non o é en función da finalidade da 

lectura. 

 Resume o lido como estratexia de comprensión. 
 Realiza inferencias: comprensión de termos polo contexto. 

 Realiza preguntas sobre o lido. 

 

3.6.6. Plan de integración das TIC 

 

O plan distingue entre os principais obxectivos: 

 

o A curto-medio prazo: 

 

 Actualizar, modernizar e dotar de contido á páxina web do 

centro. 

 Promover o uso da páxina web e do correo electrónico como 
medio de comunicación na comunidade educativa. 

 Aproveitar os recursos dispoñibles (previa actualización do 

inventario e reparto en función das necesidades). 

 Potenciar o uso das TIC no proceso ensino-aprendizaxe co 

alumnado con necesidades educativas especiais e fomentar o 
seu uso nas tarefas de apoio e reforzo educativo. 

 Orientar nas posibilidades que ofrece a rede como mecanismo 

de procura de información e difusión do coñecemento, 

valorando criticamente este recurso. 
 Crear grupos de formación colaborativa entre o profesorado, 

para aproveitar as sinerxías. 

 Planificar os contidos e TIC que se poden abordar dende cada 

materia para evitar dualidades e á vez incorporar a todo o 
profesorado. 

 

o A medio-longo prazo: 

 

 Integrar a todo o claustro no proxecto TIC do centro. 
 Integrar as TIC en todas as áreas e niveis como práctica 

habitual. 

 Ampliar os contidos no espazo de Aula Virtual para que o seu 

uso sexa algo habitual por parte do alumnado. 
 Converter a páxina web nunha ferramenta básica na 

comunicación do centro co exterior. 

 Elaborar unha pequena revista dixital e publicala anualmente na 

web do centro. 
 

3.6.7. Proxecto lingüístico 

 

O artigo 14 do Decreto 79/2010, de 20 de maio, para o 
plurilingüismo na ensinanza non universitaria, establece no seu artigo 

14 que cada centro, dentro do seu proxecto educativo, elaborará o 

seu proxecto lingüístico cada catro cursos escolares.  
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Os aspectos que debe recoller este proxecto, de acordo coa 

normativa indicada, son os seguintes: 

 

- Decisión sobre a lingua na que se impartirán as diversas materias. 

- Medidas para o alumnado con insuficiente dominio das linguas. 

- Obxectivos xerais e liñas de actuación para o fomento do galego. 

- Programas e actividades para o fomento e dinamización da lingua 

galega. 

 

3.6.7.1. Equipo de dinamización da lingua galega (EDLG) 

 

O equipo de dinamización da lingua galega terá a composición e 

as competencias sinaladas na lexislación vixente. O seu coordinador/a 

será nomeado polo/a director/a do centro e desempeñará as súas 
funcións durante catro anos, renovables se é o caso. 

 

Cando o/a coordinador/a do equipo cese antes de finalizar o prazo 

para o que foi designado, o/a director/a nomeará un profesor ou 

profesora para o tempo que resta de mandato. 
 

Os obxectivos xerais do EDLG son: 
 

 Fomentar, de acordo coa lexislación vixente, o uso da lingua 

galega como lingua oficial do centro, tanto oral como escrita, e 

en todos os ámbitos: no uso interno -vida administrativa- e no 

uso externo -relacións coa comunidade (concello, institucións, 
comercio, etc.). 

 Garantir os dereitos lingüísticos dos galegofalantes no seo da 

nosa comunidade educativa, nomeadamente no caso do 

alumnado. 
 Eliminar os prexuízos lingüísticos en todos os ámbitos e en toda 

a comunidade escolar a través da sensibilización idiomática e a 

promoción da análise crítica dos preconceptos existentes sobre 

a lingua. 

 Consolidar o galego como lingua habitual dos grupos xa 
instalados no idioma e procurar avances nos individuos 

bilingües con predominancia do castelán ou monolingües en 

castelán. 

 Fomentar entre os pais e as nais do noso alumnado o uso en 
galego cos seus fillos valorizando o seu papel como 

transmisores fundamentais da lingua. 

 Mellorar as destrezas lingüísticas, nomeadamente as activas, do 

alumnado e do profesorado e que este maior dominio repercuta 
de forma efectiva no uso habitual da lingua. 

 Reforzar a dimensión comunicativa e instrumental do galego en 

relación con usos artísticos e comunicativos, ligando o seu uso 



21 

 

aos modos de vida máis actuais e vangardistas e aos usos 

lúdicos do idioma. 

 Difundir a lexislación actual e facilitar información legal en 
materia lingüística aos diferentes órganos e membros da 

comunidade educativa. 

 Implicar o maior número de alumnado posible nas actividades 

do EDLG para que as actuacións teñan unha maior repercusión. 
 Xerar dinámicas de traballo que supoñan unha toma de 

contacto e de corresponsabilidade do alumnado, o profesorado 

e o persoal non administrativo co EDLG. 

 Fomentar os valores funcionais, identitarios e diferenciais do 
idioma. 

 Fomentar a presenza do galego nas novas tecnoloxías. 

 Promover relacións coas sociedades, colectivos e 

administracións da contorna escolar que teñan incidencia na 
comunidade educativa. 

 

A principios de cada curso, o equipo de dinamización da lingua galega 

elaborará o seu Programa de Actuación Anual, no que figurarán os 

obxectivos concretos nos que se incidirá nese ano escolar e as 
actividades que se desenvolverán ao longo do curso e que deberán 

axustarse ao que se recolle neste Proxecto Educativo. 

 

O/a coordinador/a do equipo terá no seu horario a reducción de 
períodos lectivos que sinala a lexislación vixente, sempre de acordo 

coa dispoñibilidade do centro. 

 

 
3.6.7.2. Ensinanza de materias en lingua estranxeira: seccións 

bilingües 

 

Cando a dispoñibilidade de profesorado o permita, o centro 

solicitará autorización para impartir determinadas materias do 
currículo en lingua estranxeira (francés ou inglés), dentro do 

programa de Seccións Bilingües. 

 

Para que un alumno ou alumna poida participar neste programa o 
centro deberá  contar coa autorización de seus pais ou titores legais. 

Ademais recoméndase ter acadado como mínimo unha calificación de 

suficiente na materia de lingua estranxeira no curso anterior. 

 
Na medida do posible, tratarase de que o alumnado que opte por 

unha sección bilingüe quede distribuído aleatoriamente entre os 

distintos grupos que integran un mesmo curso, evitando a 

constitución de agrupamentos específicos de seccións bilingües. 
 

No Artigo 5.4. da Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as 

seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino 
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non universitario, establécese como unha das funcións do/a 

coordinador/a de seccións bilingües a de titorizar, se é o caso, a 

persoa nativa de apoio ao programa  de auxiliar de conversa. 
 

3.6.8. Plan de actividades complementarias e extraescolares 

 

Como norma xeral, a realización de actividades 
complementarias terá lugar dentro do horario lectivo arriba indicado.  

 

Con todo, nas actividades que requiran ampliación do horario (saídas 

do centro, realización de visitas, excursións, etc.), este prolongarase 
en función da programación realizada en cada caso  polo 

correspondente Departamento Didáctico. 

 

Dentro das actividades complementarias englóbanse: 
conmemoracións (magosto, samaín, entroido, celebración das Letras 

Galegas), saídas do centro (visitas a fábricas, empresas, museos, 

teatros…), viaxes de estudos, etc 

 

 
3.7. OUTROS PLANS/PROGRAMAS 

 

 

3.7.1. Plan director   
A dirección do centro, conxuntamente con Orientación,  analizando a 

información enviada pola Delegación do Goberno de Galicia cunha 

proposta de actividades dentro do Plan Director para a Convivencia e 

Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e os seus Contornos  
valora solicitar actividades que se consideran interesantes para os 

distintos grupos. 

 

3.7.2. Plan de formación de profesorado do centro 

 
Cada curso escolar o centro establece cursos, grupos de traballo ou 

seminarios de formación para o profesorado. Estes cursos propóñense 

no Claustro e no Consello Escolar, para estar aprobados polo centro e 

para incluír na Programación Xeal Anual de cada curso. 
 

3.7.3. Contratos-programas 

 

Cada ano publícase a oferta desde a Consellería de distintas 
actuacións que os centros poden solicitar para mellorar a atención en 

aspectos puntuais como o reforzo e apoio a alumnado con 

necesidades, o desenvolvemento das competencias clave, 

especialmente a competencia matemática, a mellora da convivencia 
nos centros, a prevención das desigualdades entre mulleres e homes, 

a prevención do abandono temperán e do absentismo escolar, e o 

logro da excelencia educativa.  
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Preténdese que os centros docentes analicen, por unha banda, as 

súas fortalezas e debilidades e propoñan medidas específicas de 
actuación e, por outra, que a Administración educativa proporcione os 

recursos necesarios para o desenvolvemento de proxectos realistas 

nos que participe a comunidade educativa e as institucións do 

contorno. 
 

Esta iniciativa consta habitualmente de 7 actuacións: 

1. Reforzo, orientación e apoio (PROA). 

2. Mellora das competencias clave. 
3. Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros. 

4. Prevención do abandono temperán e do absentismo escolar. 

5. Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia. 

6. Mellora da calidade na xestión dos centros. 
7. Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO e formación 

profesional básica. Modalidade de acompañamento fóra do horario 

lectivo. 

 

No centro decidimos durante o primeiro trimestre cales son as 
actuacións que mellor se adaptan ás nosas necesidades e faise una 

solicitude das mesmas, e no caso de ser aprobadas pasan a entrar en 

funcionamento de xaneiro a xuño. 

 
 

4. ESTRUTURA ORGANIZATIVA DO CENTRO 

 

 
4.1.  ÓRGANOS COLEXIADOS 

 

Dentro da lexislación vixente, fomentarase o traballo en equipo e a 

participación de todos na planificación e funcionamento do centro, 
concedéndolle especial relevancia ao Claustro de profesores e ao 

Consello Escolar. 

 

41.1. Claustro de profesores 

 
É o órgano pedagóxico supremo do Centro. 

Está composto por todo o profesorado que presta servizo no centro, 

presidido polo Director.  

O profesorado ten a responsabilidade de planificar, coordinar, decidir 
e informar de todos os aspectos educativos. 

No caso de baixa dalgún membro deste profesorado, ocupará o seu 

lugar a persoa nomeada para substituílo. 

As reunións faranse, polo menos, unha vez ao trimestre, con carácter 
ordinario, e sempre que o convoque o Director ou o solicite cando 

menos un terzo dos seus membros. Será preceptiva, ademais, unha 

sesión do Claustro ao principio de curso (despois da avaliación 
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extraordinaria de setembro) e outra ao final (o último día hábil de 

xuño). 

A asistencia aos Claustros convocados é obrigatoria. Cando algún 
profesor non poida asistir deberá xustificalo ao Director, como 

mínimo, o mesmo día da convocatoria. 

A non asistencia, inxustificada e reiterada, será obxecto dun informe 

por parte do Director, ás autoridades administrativas competentes. 
 

Cando os aspectos por debater sexan relevantes, e co fin de axilizar 

ao máximo as reunións, facilitarase o acceso previo a toda a 

información dispoñible sobre a orde do día. Intentarase buscar o 
maior índice de consenso nas decisións que se tomen así como no 

seu cumprimento. 

 

 
4.1.2. Consello escolar 

 

É o órgano de representación dos diferentes estamentos da 

Comunidade Educativa. 

Está composto polo Director do centro, que será o Presidente, o  Xefe 
ou a Xefa de Estudos, un representante do Concello, 6 profesores/as, 

3 pais/nais, 3 alumnos/as, un representante do centro de 

administración e servizos e a Secretaria do centro, que actuará como 

secretaria do Consello, con voz pero sen voto. 
As competencias do Consello Escolar deben entenderse como 

complementarias, nunca como antagónicas, coas propias do Claustro 

de Profesores e das dos órganos unipersoais de goberno. 

O Consello Escolar reunirase como mínimo tres veces durante o curso 
escolar ou se o solicita polo menos un terzo dos seus membros. 

Os compoñentes teñen a obriga e o dereito a asistir ás sesións ás que 

se lles convoque, xustificando anteriormente ao Presidente as razóns 

da súa non asistencia. O Presidente tentará propoñer horarios de 

reunión que permita a asistencia da maioría dos compoñentes. 
Nas reunións ordinarias o Presidente remitiralles aos membros do 

órgano colexiado, xunto coa convocatoria, e cunha antelación 

suficiente, a documentación necesaria para o mellor 

desenvolvemento da sesión. 
Se os asuntos que se vaian tratar así o aconsellan, poderán realizarse 

convocatorias extraordinarias.  

As decisións do Consello Escolar adoptaranse por maioría simple, 

agás nos seguintes casos: 

 Aprobación e execución do Orzamento Anual. 

 Avaliación do Proxecto Educativo e das Normas de Organización 

e Funcionamento (NOF), así como as súas modificacións, que 

se realizará por maioría de dous terzos. 
 Proposta e revogación do Director. Necesitará maioría de dous 

terzos. 

Dentro do Consello Escolar funcionarán as seguintes comisións: 
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 Comisión de Convivencia 

 Comisión de Asuntos económicos 

 
 

4.2. ÓRGANOS UNIPERSOAIS (EQUIPO DIRECTIVO) 

 

A normativa referida ao Equipo Directivo recóllese no capítulo IV, 
artigos 131 ao 139 da LOE (Texto consolidado), e na LOMCE. No 

artigo 132 enuméranse as competencias do Director/a. 

O equipo directivo do centro procurará a participación de todos os 

estamentos que compoñen a comunidade educativa (familias, 
alumnado, profesorado, persoal non docente), tanto de maneira 

directa como a través dos seus representantes democraticamente 

elixidos. A través desta participación buscarase a colaboración de 

todos na consecución dos obxectivos comúns e a súa identificación co 
proxecto educativo. 

 

As competencias de goberno do centro serán asumidas polo Equipo 

Directivo e o Consello Escolar, cadaquén no ámbito que lle 

corresponda.  
 

A xefatura de estudos coordinará o funcionamento dos equipos de 

profesores e profesoras, en tanto que a persoa titular da secretaría 

terá ao seu cargo o ámbito administrativo da xestión.  
 

 

4.3. ÁMBITO ACADÉMICO 

 
4.3.1. Equipos docentes de grupo   

 

Está formado por todo o profesorado que imparte clase a un mesmo 

grupo de alumnos e alumnas e coordinados polo seu Titor ou Titora.  

Reunirase, como mínimo, unha vez ao trimestre, podendo ter 
variacións debido a necesidades educativas puntuais.  

 

4.3.2. Departamentos didácticos 

 
Os Departamentos Didácticos son os órganos básicos de participación 

docente no ámbito pedagóxico, encargados de organizar e 

desenvolver as ensinanzas propias das áreas, materias 

correspondentes, e as actividades que se lles encomenden, dentro do 
ámbito das súas competencias.   

Está formado por todo o profesorado que imparta o ensino propio das 

áreas, materias asignados ao Departamento. 

Cando no centro se impartan materias que, ou non están asignadas a 
un departamento, ou ben poden ser impartidas por profesores de 

distintos departamentos e a prioridade da súa atribución non estea 

establecida pola normativa vixente, o Director, por proposta da 
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Comisión de Coordinación Pedagóxica, adscribirá estas ensinanzas a 

un dos departamentos.  

 
 

4.3.5. Xefatura dos departamentos 

 

A Xefatura dos Departamentos no noso centro normalmente é 
desempeñada polo profesor ou profesora proposto por cada 

Departamento.  A duración do cargo é de catro cursos académicos, 

renovables, cando corresponde a un profesor ou profesora con 

destino definitivo no centro, e dun curso académico cando 
corresponde a un profesor sen destino definitivo no centro. 

 

 

4.4. EQUIPOS DE TRABALLO 

 

4.4.1. Equipo de actividades complementarias e 

extraescolares 

 

Considéranse actividades complementarias aquelas actividades 
didácticas que se realizan co alumnado en horario lectivo e que, 

formando parte da programación, teñen carácter diferenciado polo 

momento, espazo ou recursos que se utilizan. Así cabe considerar as 

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

O Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares 

encargarase de promover, organizar e facilitar este tipo de 

actividades.  
As actividades extraescolares son aquelas que, sendo organizadas 

polo centro e figurando na Programación Xeral Anual, avaliada polo 

Consello Escolar, se realizan fóra do horario lectivo e nas que a 

participación é voluntaria. Habitualmente recaen sobre a ANPA. 

 
 

4.4.2. Equipo de dinamización lingüística 

 

A finalidade deste equipo é deseñar un plan de actividades, para 
desenvolver durante o curso, que teña por obxectivo potenciar o uso 

da lingua galega entre os membros da comunidade escolar e a 

presenza no ensino da realidade galega: cultura, historia, xeografía, 

economía, etnografía, lingua, literatura, arte, folclore, etc. De acordo 
co establecido no apartado dedicado ao Proxecto lingüístico do centro 

que se recolle na Programación Xeral do Centro.  

 

4.4.3. Equipo de dinamización da biblioteca 
 

A Dirección do centro designa un Coordinador ou Coordinadora, por 

un período de catro anos, priorizando a súa formación específica, a 
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experiencia, o interese e a dispoñibilidade. O Coordinador representa 

o Equipo de Biblioteca na Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

O equipo de apoio á biblioteca estará formado por profesores e/ou 
profesoras dos diferentes niveis ou departamentos existentes no 

centro, que traballarán en coordinación co responsable da biblioteca.  

A Xefatura de Estudos, aproveitando as marxes horarias do cadro de 

profesorado, preverá as necesidades da biblioteca escolar á hora de 
elaborar os seus horarios, nos cales quedará recollida a súa 

participación neste servizo. 

A coordinación do equipo é continua, dentro ou fóra do horario 

adicado á permanencia da biblioteca. A reunión conxunta de todo o 
equipo da biblioteca celébrase a principio e a final de curso. 

 

 

4.4.4. Equipo de dinamización TICS 
 

A Dirección nomeará unha persoa responsable, que priorizando a súa 

formación específica, a experiencia, o interese e a dispoñibilidade 

horaria, actuará baixo a coordinación de Xefatura de Estudos para 

levar adiante a dinamización no eido das novas tecnoloxías e apoiar o 
profesorado nas dificultades que vaia atopando neste campo. 

 

 

4.5. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

O departamento de Orientación colabora co Equipo Directivo no 

deseño de accións educativas e toma de decisións así como na 

relación cos pais/nais. 
 

As actuacións do departamento de orientación seguirán o regulado no 

Decreto 120/98, do 23 de abril, polo que se regula a orientación 

educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia e na 

Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e   
funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade 

Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120/1998. 

 

Composición: Está formado por: 
 Funcionario/a de carreira do corpo de profesores de ensino 

secundario, da especialidade de psicoloxía e pedagoxía, quen 

asumirá a xefatura do departamento. 

 Profesor de pedagoxía terapéutica. 
 Un titor ou titora do ámbito lingüístico–social. 

 Un titor ou titora do ámbito científico–tecnolóxico. 

 

As funcións: 
 Valorar as necesidades educativas, no ámbito da orientación, 

dos alumnos e alumnas do seu contorno e deseñar, desenvolver 

e avaliar programas específicos de intervención. 
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 Elaborar, de acordo coas directrices establecidas polas 

comisións de coordinación pedagóxica, as propostas do plan de 

orientación académica e profesional, e do plan de acción titorial 
do centro, así como coordinar o profesorado e ofrecerlle soporte 

técnico para o desenvolvemento destes plans. 

 Participar na elaboración dos proxectos educativo e curricular 

do centro, incidindo nos criterios de carácter organizativo e 
pedagóxico para a atención ao alumnado con necesidades 

educativas especiais e nos principios de avaliación formativa e, 

cando cumpra, na adecuación dos criterios de promoción. 

 Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á 
prevención de dificultades ou problemas de desenvolvemento 

ou de aprendizaxe derivadas tanto de condicións desfavorables, 

como de altas capacidades, que presenten os alumnos e as 

alumnas. 
 Participar na avaliación psicopedagóxica e no deseño e 

desenvolvemento de medidas de atención á diversidade. 

 Facilitarlle ao alumnado o apoio e o asesoramento necesarios 

para enfrontar os momentos escolares máis decisivos ou de 

maior dificultade, como o ingreso no centro, o cambio de ciclo 
ou etapa e, cando corresponda, a elección de optativas ou de 

itinerarios formativos, a resolución de conflitos de relación 

interpersoal ou a transición á vida profesional. 

 Impulsar a participación do profesorado en programas de 
investigación e innovación educativa nos ámbitos relativos a 

hábitos de traballo intelectual, programas de ensinar a pensar, 

habilidades sociais, técnicas de dinámica de grupos e en 

calquera outros relacionados co seu ámbito de actuación. 
 Promover a cooperación entre o centro e as familias, 

implicándoas no proceso educativo dos seus fillos. 

 Favorecer o proceso de maduración vocacional orientando e 

asesorando o alumnado sobre as súas posibilidades académicas 

e profesionais, así como as ofertas do seu contorno que lle 
faciliten elixir responsablemente. 

 

 

 
4.6. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

 

É o órgano de coordinación dos diferentes equipos e departamentos 

docentes. 
 

Composición: Dirección, que asumirá a presidencia, a xefatura de 

Estudos, xefaturas dos Departamentos, Coordinación do Equipo de 

Dinamización Lingüística, Coordinación da Biblioteca,  profesor/a de 
apoio a alumnos con necesidades educativas especiais. Actuará como 

secretario un integrante da Comisión, designado pola dirección, oídos 

os distintos membros. 




