
  

 

 

  

 

 

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL DO IES TERRA DE TRASANCOS

DOCUMENTO Nº 1 

De acordo á Orde de 1 de agosto de 1997 o procedemento de elaboración da programación xeral 

anual axustarase ó disposto no capítulo IV do título IV do Regulamento orgánico dos institutos (Decreto 

324/1996) Conforme a isto o equipo directivo elaborou este proxecto de programación anual xeral coa 

finalidade de que o Claustro sexa informado e posteriormente sometela

Escolar do IES Terra de Trasancos. 

Ademais dos obxectivos xerais do centro, para o curso 2019

aos seguintes obxectivos específicos:

Relacionados con garantir que o alumnado teña unha formación ac

máis completa posible: 

1. Intentar implementar unha nova liña dos Contratos

2.Continuar cos Programas Internacionais no centro

3.Colaboración con diferentes institucións e asociacións para 

4.Charlas sobre micromachismos para 1º de ESO.

5.Continuar co Plan Proxecta para 3º de ESO

6.Seguir a participar no programa Tecnólogo en acción

7.Seguir promovendo a participación no PLAMBE

8.Promover actividades de lecer entre

9-Seguir a traballar coas distintas entidades do Concello.

10-Participar en programas de alimentación saudable.
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PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL DO IES TERRA DE TRASANCOS
 
 

CAPÍTULO I 

De acordo á Orde de 1 de agosto de 1997 o procedemento de elaboración da programación xeral 

ó disposto no capítulo IV do título IV do Regulamento orgánico dos institutos (Decreto 

324/1996) Conforme a isto o equipo directivo elaborou este proxecto de programación anual xeral coa 

finalidade de que o Claustro sexa informado e posteriormente sometela 

 

Ademais dos obxectivos xerais do centro, para o curso 2019-2020 prestaremos especial atención 

aos seguintes obxectivos específicos: 

s con garantir que o alumnado teña unha formación ac

1. Intentar implementar unha nova liña dos Contratos-Programa e continuar coas liñas que temos.

2.Continuar cos Programas Internacionais no centro 

3.Colaboración con diferentes institucións e asociacións para erradicar as desigualdades

4.Charlas sobre micromachismos para 1º de ESO. 

5.Continuar co Plan Proxecta para 3º de ESO 

6.Seguir a participar no programa Tecnólogo en acción 

7.Seguir promovendo a participación no PLAMBE. 

8.Promover actividades de lecer entre os rapaces de 1º Ciclo da ESO 

Seguir a traballar coas distintas entidades do Concello. 

Participar en programas de alimentación saudable. 
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PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL DO IES TERRA DE TRASANCOS 

De acordo á Orde de 1 de agosto de 1997 o procedemento de elaboración da programación xeral 

ó disposto no capítulo IV do título IV do Regulamento orgánico dos institutos (Decreto 

324/1996) Conforme a isto o equipo directivo elaborou este proxecto de programación anual xeral coa 

 á aprobación do Consello 

2020 prestaremos especial atención 

s con garantir que o alumnado teña unha formación académica e humana o 

Programa e continuar coas liñas que temos. 

erradicar as desigualdades 

 



  

 

 

  

 

 

Relacionado coa atención á diversidade do alumnado e para coñecer mellor as 

necesidades educativas específicas d

1.Elaborar o Plan de Acción Titorial.

Relacionado co mantemento e consolidación entre todos os que forman a comunidade 

educativa do centro: 

1.Organizar diferentes reunións para poder coordinar mellor os diferentes órganos de 

participación do centro. 

Relacionados coaConvivencia

1.Reforzar a Comisión de Convivencia.

2.Realizar diversas actividades de sensibilización contra o machismo, acoso 

escolar...(cartaces,etc...) 

Relacionados coas relacións do centro

1.Seguir incluindo á ANPA na vida escolar 

Relacionado coas canles de comunicación do centro

1.Eliminar paulatinamente o papel e favorecer o correo electrónico.Comezaremos coa CCP e o    

Consello Escolar. 

2.Actualizar a páxina web con máis frecuencia.

3.Fomentar o uso de ABALAR.

Relacionado cos documentos do centro

1.Revisar e actualizar o Plan de Atención á Diversidade.

2.-Revisar e actualizar o Plan Lector

3. Continuar a afianzar o programa TEI. (Anexo I)

4.Revisar e actualizar o  PE 
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Relacionado coa atención á diversidade do alumnado e para coñecer mellor as 

necesidades educativas específicas dos mesmos: 

1.Elaborar o Plan de Acción Titorial. 

mantemento e consolidación entre todos os que forman a comunidade 

1.Organizar diferentes reunións para poder coordinar mellor os diferentes órganos de 

aConvivencia: 

1.Reforzar a Comisión de Convivencia. 

2.Realizar diversas actividades de sensibilización contra o machismo, acoso 

coas relacións do centro 

1.Seguir incluindo á ANPA na vida escolar ao igual que ao Concello e á Administración.

coas canles de comunicación do centro: 

1.Eliminar paulatinamente o papel e favorecer o correo electrónico.Comezaremos coa CCP e o    

2.Actualizar a páxina web con máis frecuencia. 

.Fomentar o uso de ABALAR. 

cos documentos do centro: 

1.Revisar e actualizar o Plan de Atención á Diversidade. 

Revisar e actualizar o Plan Lector 

3. Continuar a afianzar o programa TEI. (Anexo I) 
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Relacionado coa atención á diversidade do alumnado e para coñecer mellor as 

mantemento e consolidación entre todos os que forman a comunidade 

1.Organizar diferentes reunións para poder coordinar mellor os diferentes órganos de 

2.Realizar diversas actividades de sensibilización contra o machismo, acoso 

ao igual que ao Concello e á Administración. 

1.Eliminar paulatinamente o papel e favorecer o correo electrónico.Comezaremos coa CCP e o    



  

 

 

  

 

 

Relacionado co aforro enerxético no centro

1-Crear unha comisión enerxética

2.-Campaña de concienciación acerca das medidas de aforro enerxético entre o alumnado 

(cartaces que incidan no tema. Decálogo enerxético.)

3.-Comezar o cambio progresivo de tubos fluorescentes p

Relacionado coas competencias do profesorado a través dos Plans de Formación

1.Formar máis profundamente ao profesorado sobre os extremismos para poder aplicalo ao noso 

proxecto Erasmus "Challenging

2.Detectar necesidades a final de curso para definir as liñas de actuación do Plan de Formación 

de Profesorado. 

 Relacionado coa busca da calidade na educación e o aumento dos niveis de éxito escolar:

1.Presentar cadro de plans, actividades e proxectos que se desenvo

abertos a outras propostas. 

2. Difundir os plans, proxectos e actividades nas que participa o centro

3.Fomentar o hábito lector entre o alumnado.

4.Solicitar o Programa Observa_acción de observación de boas prácticas para coñecer out

puntos de vista docentes. 

Relacionado coa FPBásica e os Ciclos:

1.Fomentar a colaboración dos alumnos de FPBásica cos comerciantes de Narón.

2.Instalar un aula taller de empaquetado con: tpv,

realizar o empaquetado e un aula/taller de escaparate con: Manequíns, expositor, busto, alfinetes, 

colgador, gancho e expositor.

4.Engadir aos PC do Ciclo Superior auriculares de call
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aforro enerxético no centro: 

Crear unha comisión enerxética 

Campaña de concienciación acerca das medidas de aforro enerxético entre o alumnado 

(cartaces que incidan no tema. Decálogo enerxético.) 

Comezar o cambio progresivo de tubos fluorescentes por tubos leds en todas as aulas.

coas competencias do profesorado a través dos Plans de Formación

1.Formar máis profundamente ao profesorado sobre os extremismos para poder aplicalo ao noso 

"Challenging extremism". 

necesidades a final de curso para definir as liñas de actuación do Plan de Formación 

coa busca da calidade na educación e o aumento dos niveis de éxito escolar:

1.Presentar cadro de plans, actividades e proxectos que se desenvo

2. Difundir os plans, proxectos e actividades nas que participa o centro

3.Fomentar o hábito lector entre o alumnado. 

4.Solicitar o Programa Observa_acción de observación de boas prácticas para coñecer out

a FPBásica e os Ciclos: 

1.Fomentar a colaboración dos alumnos de FPBásica cos comerciantes de Narón.

2.Instalar un aula taller de empaquetado con: tpv, rolo de papel, mostrador e accesorios para 

etado e un aula/taller de escaparate con: Manequíns, expositor, busto, alfinetes, 

colgador, gancho e expositor. 

4.Engadir aos PC do Ciclo Superior auriculares de call center. 
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Campaña de concienciación acerca das medidas de aforro enerxético entre o alumnado 

or tubos leds en todas as aulas. 

coas competencias do profesorado a través dos Plans de Formación: 

1.Formar máis profundamente ao profesorado sobre os extremismos para poder aplicalo ao noso 

necesidades a final de curso para definir as liñas de actuación do Plan de Formación 

coa busca da calidade na educación e o aumento dos niveis de éxito escolar: 

1.Presentar cadro de plans, actividades e proxectos que se desenvolven no centro e estar 

2. Difundir os plans, proxectos e actividades nas que participa o centro 

4.Solicitar o Programa Observa_acción de observación de boas prácticas para coñecer outros 

1.Fomentar a colaboración dos alumnos de FPBásica cos comerciantes de Narón. 

rolo de papel, mostrador e accesorios para 

etado e un aula/taller de escaparate con: Manequíns, expositor, busto, alfinetes, 



  

 

 

  

 

 

Ademais tentaremos facer o inventario do centro así como estaremos atentos a tod

lexislativas e de innovación que poidan xurdir ao longo do curso e que supoñan unha mellora da 

calidade educativa do centro. 

Para desenvolver as actividades e como medidas principais utilizaremos a comunicación directa co 

profesorado e/ou a través dos diferentes órganos docentes

escolar, ANPA, etc...) 

Utilizaremos os recursos propios do centro, ademais dos recursos que nos proporcionen as institucións, 

o Concello, etc... 
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Ademais tentaremos facer o inventario do centro así como estaremos atentos a tod

lexislativas e de innovación que poidan xurdir ao longo do curso e que supoñan unha mellora da 

Para desenvolver as actividades e como medidas principais utilizaremos a comunicación directa co 

través dos diferentes órganos docentes (Xefaturas de Departamento, CCp, Consello 

Utilizaremos os recursos propios do centro, ademais dos recursos que nos proporcionen as institucións, 
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Ademais tentaremos facer o inventario do centro así como estaremos atentos a todas a novidades 

lexislativas e de innovación que poidan xurdir ao longo do curso e que supoñan unha mellora da 

Para desenvolver as actividades e como medidas principais utilizaremos a comunicación directa co 

(Xefaturas de Departamento, CCp, Consello 

Utilizaremos os recursos propios do centro, ademais dos recursos que nos proporcionen as institucións, 



  

 

 

  

 

 

1. OBXECTIVOS XERAIS 

• O servizo de Biblioteca: No presente curso 2019/20 o noso Centro continuará co PLAMBE, de 

xeitoque priorizaremos todas as actuacións encamiñadas a xustificar a nosa presenza nel; é pois 

preciso promover iniciativas como a formación de usuarios, un t

todos os profesores do centro, o club de lectura, as conmemoracións e actos desde a Biblioteca..., 

todo intentando implicar ao maior número posible de alumnos e profesores, buscando a 

interdisciplinariedade das accións e

actividade docente de cada Departamento. 

e aportar iniciativas para o fomento da lectura que deberán estar integradas no PAL e que deberá 

recoller o responsable de dinamización do Servizo de Biblioteca, ao que corresponde, xunto á 

Dirección do centro, a coordinación de todas as  actuacións previstas para o presente ano escolar. Ao 

final de curso os Departamentos terán que incluir na súa memo

docentes que se foran desenvolvendo relacionadas co PAL.

Corresponde neste curso seguir dotando de materiais e persoal adicado á Biblioteca para poder 

desenvolver un bo servizo, tanto en tarefas de xestión como de 

13 para gardas e xestión con complementarias fixas adicadas)

Ademais, tentaremos promover os hábitos lectores a partir da da participación no Club de Letras con 

obxectivos concretos e no que o papel da muller terá un pap

Os departamentos terán a posibilidade de participar no Club de lectura facendo o seu propio Club de 

Lectura. 

• As TICs: O Proxecto Abalar supón a dotación de material informático e audiovisual que afecta ao 

proceso de ensino-aprendizaxe en 

tentaremos fomentar o uso da aplicación Abalar Móbilcoobxectivo de manterás familias informadas 

sobre a evolución e incidencias dos seus/súasfillos/as, ademais de seguir utilizando o mensario co

outro medio de comunicación das familias.

•  Consideraremos prioritario o mantemento da 

ofrece as novidades, a publicidade das actividades desenvolvidas, etc…Tamén fomentaremos o uso 

dos Blogs do centro como medio transmisor de información o máis actualizada posible, ademais de, en 

momentos puntuais, o uso das redes sociais como canais informativos adicionais.

En canto ao conxunto do equipamento informático, este curso seguiremos contando cunha empresa 

especializada para traballosmáis complexos ou voluminosos e que está dando bó resultado, 
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No presente curso 2019/20 o noso Centro continuará co PLAMBE, de 

xeitoque priorizaremos todas as actuacións encamiñadas a xustificar a nosa presenza nel; é pois 

preciso promover iniciativas como a formación de usuarios, un tempo de ler diario, que implicará a 

todos os profesores do centro, o club de lectura, as conmemoracións e actos desde a Biblioteca..., 

maior número posible de alumnos e profesores, buscando a 

interdisciplinariedade das accións e fomentando a percepción deste servizo como complementario á 

actividade docente de cada Departamento. Os Departamentos Didácticos deben establecer estratexias 

e aportar iniciativas para o fomento da lectura que deberán estar integradas no PAL e que deberá 

recoller o responsable de dinamización do Servizo de Biblioteca, ao que corresponde, xunto á 

Dirección do centro, a coordinación de todas as  actuacións previstas para o presente ano escolar. Ao 

final de curso os Departamentos terán que incluir na súa memoria final o conxunto de prácticas 

desenvolvendo relacionadas co PAL. 

Corresponde neste curso seguir dotando de materiais e persoal adicado á Biblioteca para poder 

desenvolver un bo servizo, tanto en tarefas de xestión como de préstamos (6 horas para préstamos e 

13 para gardas e xestión con complementarias fixas adicadas) 

Ademais, tentaremos promover os hábitos lectores a partir da da participación no Club de Letras con 

obxectivos concretos e no que o papel da muller terá un papel prioritario. 

Os departamentos terán a posibilidade de participar no Club de lectura facendo o seu propio Club de 

O Proxecto Abalar supón a dotación de material informático e audiovisual que afecta ao 

aprendizaxe en case cen alumnos/as e unha veintena de profesores. Este curso 

tentaremos fomentar o uso da aplicación Abalar Móbilcoobxectivo de manterás familias informadas 

sobre a evolución e incidencias dos seus/súasfillos/as, ademais de seguir utilizando o mensario co

outro medio de comunicación das familias. 

prioritario o mantemento da web como canle de información

ofrece as novidades, a publicidade das actividades desenvolvidas, etc…Tamén fomentaremos o uso 

como medio transmisor de información o máis actualizada posible, ademais de, en 

momentos puntuais, o uso das redes sociais como canais informativos adicionais.

En canto ao conxunto do equipamento informático, este curso seguiremos contando cunha empresa 

pecializada para traballosmáis complexos ou voluminosos e que está dando bó resultado, 
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No presente curso 2019/20 o noso Centro continuará co PLAMBE, de 

xeitoque priorizaremos todas as actuacións encamiñadas a xustificar a nosa presenza nel; é pois 

empo de ler diario, que implicará a 

todos os profesores do centro, o club de lectura, as conmemoracións e actos desde a Biblioteca..., 

maior número posible de alumnos e profesores, buscando a 

fomentando a percepción deste servizo como complementario á 

deben establecer estratexias 

e aportar iniciativas para o fomento da lectura que deberán estar integradas no PAL e que deberá 

recoller o responsable de dinamización do Servizo de Biblioteca, ao que corresponde, xunto á 

Dirección do centro, a coordinación de todas as  actuacións previstas para o presente ano escolar. Ao 

ria final o conxunto de prácticas 

Corresponde neste curso seguir dotando de materiais e persoal adicado á Biblioteca para poder 

préstamos (6 horas para préstamos e 

Ademais, tentaremos promover os hábitos lectores a partir da da participación no Club de Letras con 

Os departamentos terán a posibilidade de participar no Club de lectura facendo o seu propio Club de 

O Proxecto Abalar supón a dotación de material informático e audiovisual que afecta ao 

case cen alumnos/as e unha veintena de profesores. Este curso 

tentaremos fomentar o uso da aplicación Abalar Móbilcoobxectivo de manterás familias informadas 

sobre a evolución e incidencias dos seus/súasfillos/as, ademais de seguir utilizando o mensario como 

web como canle de información e formación, dado que 

ofrece as novidades, a publicidade das actividades desenvolvidas, etc…Tamén fomentaremos o uso 

como medio transmisor de información o máis actualizada posible, ademais de, en 

momentos puntuais, o uso das redes sociais como canais informativos adicionais. 

En canto ao conxunto do equipamento informático, este curso seguiremos contando cunha empresa 

pecializada para traballosmáis complexos ou voluminosos e que está dando bó resultado, 



  

 

 

  

 

ademaisdo Coordinador Tic e Abalar do centro que se encarga de recoller as incidencias así como 

resolver as leves que puideran xurdir.

 

 

O Coordinador TIC

• Plan Lingüístico:Revisar este documento, aprobado no curso 2011/12, coa colaboración da CCP e o 

equipo de Dinamización.A coordinadora da Equipa de Normalización Linguística durante este curso 

2019/20 será unha persoa voluntaria 

Este curso actualizouse a relación de Materias impartidas en Galego e en Castelán intentando atopar o 

equilibrio entre ambas linguas. 

• Mellora dos itinerarios LOMCE dos cursos anteriores:

itinerarios elaborados e coa finalidade de orientar mellorao alumnado, ofrecendounhasopcións de 

matrícula máisreais e axustadas á plantilla docente actual e ás preferencias do alumnado, volverase a 

plantexar a súa revisión anual na CCP.

Tamén se intentará chegar a acordos na CCP para o reparto entre os Departamentos da impartición 

dos cursos de PMAR e FPBásica. 

• Consolidación da FP Básica de Servizos

para a impartición dos módulos destas ensinanzas eng

adecuación dos espazos e instalación dos equipamentos precisos, con dotacións materiais e 

orzamentarias específicas da Consellería e taméndo propio centro, seguindo as instrucións que se 

vaianrecibindo. Instalouse un novo 

que iremos solventando paulatinamente.

Tamén habilitamos unha aula no primeiro piso da zona dos talleres que estará destinada a 

Servizos Comerciais. 

Outro dos obxectivos será conseguir a colaboración entre os comerciantes de Narón e os nosos 

alumnos de FPBásica de Servizos Comerciais.

• Nos Ciclos Medio: É necesario un

promoción en centros da contorna. 

• No Ciclo Superior: Necesidade de dotar ao Ciclo Superior de máis recursos materiais, ademais de 

introducir este curso 2019/20 a FP Dual.

• Avaliacións extraordinaria de 2º de BAC:

avaliativo, en xeral, no que se refireá
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ademaisdo Coordinador Tic e Abalar do centro que se encarga de recoller as incidencias así como 

resolver as leves que puideran xurdir. 

Coordinador TIC este curso 2019/20 será: Cristóbal Llano.

Revisar este documento, aprobado no curso 2011/12, coa colaboración da CCP e o 

equipo de Dinamización.A coordinadora da Equipa de Normalización Linguística durante este curso 

2019/20 será unha persoa voluntaria do Claustro de Profesorado. 

Este curso actualizouse a relación de Materias impartidas en Galego e en Castelán intentando atopar o 

Mellora dos itinerarios LOMCE dos cursos anteriores: Detectada a posibilidade de mellora dos 

itinerarios elaborados e coa finalidade de orientar mellorao alumnado, ofrecendounhasopcións de 

matrícula máisreais e axustadas á plantilla docente actual e ás preferencias do alumnado, volverase a 

plantexar a súa revisión anual na CCP. 

chegar a acordos na CCP para o reparto entre os Departamentos da impartición 

 

Consolidación da FP Básica de Servizos Comerciais: Á obriga do esforzo de actualización docente 

para a impartición dos módulos destas ensinanzas engádese a obriga dende o centro de facilitar a 

adecuación dos espazos e instalación dos equipamentos precisos, con dotacións materiais e 

orzamentarias específicas da Consellería e taméndo propio centro, seguindo as instrucións que se 

 posto informático na Aula pero se necesitan máis infraestructuras 

que iremos solventando paulatinamente. 

Tamén habilitamos unha aula no primeiro piso da zona dos talleres que estará destinada a 

eguir a colaboración entre os comerciantes de Narón e os nosos 

Comerciais. 

un replantexamento dos Ciclos Medios dende o punto de vista da súa 

 

Necesidade de dotar ao Ciclo Superior de máis recursos materiais, ademais de 

introducir este curso 2019/20 a FP Dual. 

Avaliacións extraordinaria de 2º de BAC:Seguiremos as instruccións da Consellería sobre o proceso 

avaliativo, en xeral, no que se refireás datas previstas no calendario escolar para o Curso 2019/20
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ademaisdo Coordinador Tic e Abalar do centro que se encarga de recoller as incidencias así como 

será: Cristóbal Llano. 

Revisar este documento, aprobado no curso 2011/12, coa colaboración da CCP e o 

equipo de Dinamización.A coordinadora da Equipa de Normalización Linguística durante este curso 

Este curso actualizouse a relación de Materias impartidas en Galego e en Castelán intentando atopar o 

Detectada a posibilidade de mellora dos 

itinerarios elaborados e coa finalidade de orientar mellorao alumnado, ofrecendounhasopcións de 

matrícula máisreais e axustadas á plantilla docente actual e ás preferencias do alumnado, volverase a 

chegar a acordos na CCP para o reparto entre os Departamentos da impartición 

obriga do esforzo de actualización docente 

ádese a obriga dende o centro de facilitar a 

adecuación dos espazos e instalación dos equipamentos precisos, con dotacións materiais e 

orzamentarias específicas da Consellería e taméndo propio centro, seguindo as instrucións que se 

posto informático na Aula pero se necesitan máis infraestructuras 

Tamén habilitamos unha aula no primeiro piso da zona dos talleres que estará destinada a 

eguir a colaboración entre os comerciantes de Narón e os nosos 

replantexamento dos Ciclos Medios dende o punto de vista da súa 

Necesidade de dotar ao Ciclo Superior de máis recursos materiais, ademais de 

Seguiremos as instruccións da Consellería sobre o proceso 

s datas previstas no calendario escolar para o Curso 2019/20. 



  

 

 

  

 

• Relación co Concello:O Concello tense revelado como un potente colaborador do centro coa oferta 

de numerosos talleres e Obradoiros e outro tipo de actividades culturais que fomentan a mellora da 

 

calidade educativa, sendo a Vicedirección a encargada de colaborar na promoción 

aproveitamentodesa oferta. Continuaremos participando en todas as actividades que nos propoñan e 

que teñan como fin o enriquecemento educativo do alumnado.

• Convivencia escolar: Promoveremos

dos alumnos entre sí.  É preciso a aplicación insistente da normativa en materia de Dereitos e Deberes 

e normas de conduta para educar ao alumnado na responsabilidadepolassúas acción, e que tomen 

conciencia de que o Instituto é para os docentes o noso centro de traballo, e para  eles un ámbito de 

formación e estudo, que hai que respectar sempre. A Xefatura de Estudos asume particularmente esta 

tarefa, aínda que é labor de todo o Claustro e debe contar

Os/as titores/as levan, entre outros documentos, nas súas carpetas de inicio de curso o protocolo e 

pautas de convivencia para facelo chegar ao alumnado. É importante a comunicación coas familias para 

erradicar dende o comezo determinadas condutas impropias.  

En relación co punto anterior, incidirase no coidado das instalacións, sensibilizando ao alumnado na 

procura dunhamaiorlimpeza das aulas, dos corredores e dos patios. Este curso nas titorías comezarase 

a campaña acerca do aforro enerxético coa realización de carteis informativos que serán postos en 

lugares visibles da aula e que axudarán á concienciación de respectar o medio ambiente.

Debe insistirse igualmente en impedir a saída dos menores de idade, dando a

establecido sobre a garda e custodia do alumnado e o aprobado nos órganos colexiados e recollidonas 

NOF, non obstante, o curso pasado aprobouse no Consello Escolar, un documento para as saídas de 

Bacharelato, Ciclo Medio e FpBásica, nas pr

NOF durante este curso. 

Corresponde ao Dpto. de Orientación e a Dirección

actuación para a atención do alumnado disruptivo, unha vez que foi aprobada e i

Convivencia Viva.  

Neste curso 19/20 tentaremos mellorar a 

Convivencia do centro e axudar cos seus consellos á actualización das NOF.

Actividades complementarias/extraescolares: 

A Dirección, a través da Vicedirectora, promoverá, a 

conmemoracións e actos de Nadal, Entroido e Fin de Curso.

propostas polos diferentes Departamentos.
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O Concello tense revelado como un potente colaborador do centro coa oferta 

de numerosos talleres e Obradoiros e outro tipo de actividades culturais que fomentan a mellora da 

calidade educativa, sendo a Vicedirección a encargada de colaborar na promoción 

aproveitamentodesa oferta. Continuaremos participando en todas as actividades que nos propoñan e 

que teñan como fin o enriquecemento educativo do alumnado. 

Promoveremos condutas que favorezan a relación alumnado

dos alumnos entre sí.  É preciso a aplicación insistente da normativa en materia de Dereitos e Deberes 

e normas de conduta para educar ao alumnado na responsabilidadepolassúas acción, e que tomen 

ciencia de que o Instituto é para os docentes o noso centro de traballo, e para  eles un ámbito de 

formación e estudo, que hai que respectar sempre. A Xefatura de Estudos asume particularmente esta 

tarefa, aínda que é labor de todo o Claustro e debe contar coa colaboración da Orientadora do centro. 

Os/as titores/as levan, entre outros documentos, nas súas carpetas de inicio de curso o protocolo e 

pautas de convivencia para facelo chegar ao alumnado. É importante a comunicación coas familias para 

ende o comezo determinadas condutas impropias.   

En relación co punto anterior, incidirase no coidado das instalacións, sensibilizando ao alumnado na 

procura dunhamaiorlimpeza das aulas, dos corredores e dos patios. Este curso nas titorías comezarase 

paña acerca do aforro enerxético coa realización de carteis informativos que serán postos en 

lugares visibles da aula e que axudarán á concienciación de respectar o medio ambiente.

Debe insistirse igualmente en impedir a saída dos menores de idade, dando a

establecido sobre a garda e custodia do alumnado e o aprobado nos órganos colexiados e recollidonas 

NOF, non obstante, o curso pasado aprobouse no Consello Escolar, un documento para as saídas de 

Bacharelato, Ciclo Medio e FpBásica, nas primeiras e últimas horas de clase que será introducido nas 

Corresponde ao Dpto. de Orientación e a Dirección o seguimento e actualización do protocolo de 

actuación para a atención do alumnado disruptivo, unha vez que foi aprobada e i

Neste curso 19/20 tentaremos mellorar a Comisión de Convivencia, co fin de actualizar o Plan de 

Convivencia do centro e axudar cos seus consellos á actualización das NOF.

Actividades complementarias/extraescolares:  

da Vicedirectora, promoverá, a maiores das que programen os Departamentos, 

conmemoracións e actos de Nadal, Entroido e Fin de Curso. Ademais de coordinar as actividades 

propostas polos diferentes Departamentos. 
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O Concello tense revelado como un potente colaborador do centro coa oferta 

de numerosos talleres e Obradoiros e outro tipo de actividades culturais que fomentan a mellora da  

calidade educativa, sendo a Vicedirección a encargada de colaborar na promoción e 

aproveitamentodesa oferta. Continuaremos participando en todas as actividades que nos propoñan e 

condutas que favorezan a relación alumnado-profesorado e 

dos alumnos entre sí.  É preciso a aplicación insistente da normativa en materia de Dereitos e Deberes 

e normas de conduta para educar ao alumnado na responsabilidadepolassúas acción, e que tomen 

ciencia de que o Instituto é para os docentes o noso centro de traballo, e para  eles un ámbito de 

formación e estudo, que hai que respectar sempre. A Xefatura de Estudos asume particularmente esta 

coa colaboración da Orientadora do centro. 

Os/as titores/as levan, entre outros documentos, nas súas carpetas de inicio de curso o protocolo e 

pautas de convivencia para facelo chegar ao alumnado. É importante a comunicación coas familias para 

En relación co punto anterior, incidirase no coidado das instalacións, sensibilizando ao alumnado na 

procura dunhamaiorlimpeza das aulas, dos corredores e dos patios. Este curso nas titorías comezarase 

paña acerca do aforro enerxético coa realización de carteis informativos que serán postos en 

lugares visibles da aula e que axudarán á concienciación de respectar o medio ambiente. 

Debe insistirse igualmente en impedir a saída dos menores de idade, dando así cumprimentoao 

establecido sobre a garda e custodia do alumnado e o aprobado nos órganos colexiados e recollidonas 

NOF, non obstante, o curso pasado aprobouse no Consello Escolar, un documento para as saídas de 

imeiras e últimas horas de clase que será introducido nas 

o seguimento e actualización do protocolo de 

actuación para a atención do alumnado disruptivo, unha vez que foi aprobada e implantada a aula de 

co fin de actualizar o Plan de 

Convivencia do centro e axudar cos seus consellos á actualización das NOF. 

maiores das que programen os Departamentos, 

Ademais de coordinar as actividades 



  

 

 

  

 

No referente aos diversos plans que se desenvolven no centro e

manteremos a presencia nos programas 

pretendemos seguir co ProxectoTerra

OBSERVA_ACCIÓN...ademais de fo

Está previsto desde o Equipo de Dinamización da Lingua Galega seguir colaborando coas actividades 

da Coordinadora de Dinamización de Ferrolterra así como 

Intercentros do Concello de Narón para a promoción da nosalingua.

Debemos implicarnos na formación sobre drogas, perigos na Internet, uso responsable das tecnoloxías, 

acoso escolar, interculturalidade, micromachismos, 

afectividade, diversidade sexual, seguridade vial, e accións solidarias, colaborando coas campañas de 

ONGsouinstitucións e implicándonos en todas aquelas ofertas formativas que contribúan á educación en 

valores do noso alumnado. Mención particular merecen programas como o Ktorce18 da Fundación 

Barrié. 

Na organización e desenvolvemento das actividades deberemos aternosao aprobado polos órganos 

colexiados e que foiincluídonasNOF.

DOCUMENTO ADXUNTO I: CADRO DE PR

FIXAS NO CENTRO E DIFERENTES COMISIÓNS

• Máster de Profesorado de Secundaria: 

desenvolvemento do Practicum do Máster con profesorado voluntario para titorizar

asignado a este Centro. 

A coordinadora do Practicum no centro será a Directora do mesmo.

• Participación no Erasmus +

• Segundo ano da participación no Programa Erasmus: ChallengingExtremism

implementación no curso 2º de ESO.

• Plan de Formación do Profesorado:

curso cunhaliña de formación dirixida especialmente a todos os profesores implicados no 

Erasmus e que será coordinada 

• Servizo de cafetería:Enconsoanciaco establecido no contrato de adxudicación, velar polo 

correcto servizo  d mesma e polo coidado das súas

• Conservación e mellora das instalacións:

conservación e mellora das instalacións interiores e exteriores e incidir ante a unidade técnica da 

reparación da fachada exterior así como na petición da habilitación dunha aula na vivenda da 

conserxe e o acondicionamento
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diversos plans que se desenvolven no centro e aos incluidos no Plan PROXECTA, 

manteremos a presencia nos programas PROA pero tentaremos incrementar 

Terra e Correspondentes Xuvenís 3.0., buscaremos a 

...ademais de fomentar a alimentación saudable a través do programa FOGGA

Está previsto desde o Equipo de Dinamización da Lingua Galega seguir colaborando coas actividades 

da Coordinadora de Dinamización de Ferrolterra así como continuar a participación no concurso 

Intercentros do Concello de Narón para a promoción da nosalingua. 

Debemos implicarnos na formación sobre drogas, perigos na Internet, uso responsable das tecnoloxías, 

acoso escolar, interculturalidade, micromachismos, etc., actividades formativas sobre sexualidade, 

afectividade, diversidade sexual, seguridade vial, e accións solidarias, colaborando coas campañas de 

ONGsouinstitucións e implicándonos en todas aquelas ofertas formativas que contribúan á educación en 

es do noso alumnado. Mención particular merecen programas como o Ktorce18 da Fundación 

Na organización e desenvolvemento das actividades deberemos aternosao aprobado polos órganos 

colexiados e que foiincluídonasNOF. 

DOCUMENTO ADXUNTO I: CADRO DE PROXECTOS PREVISTOS, ASÍ COMO AS ACTIVIDADES 

E DIFERENTES COMISIÓNS. 

ster de Profesorado de Secundaria: Continuamos colaborando coas universidades para o 

desenvolvemento do Practicum do Máster con profesorado voluntario para titorizar

A coordinadora do Practicum no centro será a Directora do mesmo.

Participación no Erasmus +co alumnado do CS Administración e Finanzas.

Segundo ano da participación no Programa Erasmus: ChallengingExtremism

no curso 2º de ESO. 

Plan de Formación do Profesorado:Continuarco plan de formación para o profesorado, este 

curso cunhaliña de formación dirixida especialmente a todos os profesores implicados no 

Erasmus e que será coordinada por Mª JESÚS GALEGO. 

consoanciaco establecido no contrato de adxudicación, velar polo 

mesma e polo coidado das súas instalacións. 

Conservación e mellora das instalacións: Continuar desde a Dirección velando pola 

conservación e mellora das instalacións interiores e exteriores e incidir ante a unidade técnica da 

reparación da fachada exterior así como na petición da habilitación dunha aula na vivenda da 

onamento doutras aulas como a Aula Auxiliar da Biblioteca que este curso 
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incluidos no Plan PROXECTA, 

PROA pero tentaremos incrementar una liña de actuación, 

buscaremos a participación en 

a través do programa FOGGA. 

Está previsto desde o Equipo de Dinamización da Lingua Galega seguir colaborando coas actividades 

continuar a participación no concurso 

Debemos implicarnos na formación sobre drogas, perigos na Internet, uso responsable das tecnoloxías, 

etc., actividades formativas sobre sexualidade, 

afectividade, diversidade sexual, seguridade vial, e accións solidarias, colaborando coas campañas de 

ONGsouinstitucións e implicándonos en todas aquelas ofertas formativas que contribúan á educación en 

es do noso alumnado. Mención particular merecen programas como o Ktorce18 da Fundación 

Na organización e desenvolvemento das actividades deberemos aternosao aprobado polos órganos 

, ASÍ COMO AS ACTIVIDADES 

Continuamos colaborando coas universidades para o 

desenvolvemento do Practicum do Máster con profesorado voluntario para titorizarao alumnado 

A coordinadora do Practicum no centro será a Directora do mesmo. 

co alumnado do CS Administración e Finanzas. 

Segundo ano da participación no Programa Erasmus: ChallengingExtremisme 

co plan de formación para o profesorado, este 

curso cunhaliña de formación dirixida especialmente a todos os profesores implicados no 

consoanciaco establecido no contrato de adxudicación, velar polo 

Continuar desde a Dirección velando pola 

conservación e mellora das instalacións interiores e exteriores e incidir ante a unidade técnica da 

reparación da fachada exterior así como na petición da habilitación dunha aula na vivenda da 

doutras aulas como a Aula Auxiliar da Biblioteca que este curso  



  

 

 

  

 

será a Aula de 2º de Pmar

ordenadores e que será para Fp Ba

 

• Protocolo de seguridade e evacuación:

do simulacro de emerxencia que será feito durante o curso, coa participación do 112. 

• Protocolo de primeiros auxilios e alerta escolar:

Na Sala de profesores e en conserxería existe un protocolo de actu

incidencia. Cando se produzan, o profesor encargado deberá cubrir unha folla onde quede 

rexistrada a incidencia. Ditas follas atopanse

 

1.2 PLAN DE TRABALLO DOS ÓRGANOS COLEXIADOS

1.2.1 Plan de Traballo do Claustro de Profesores

PLAN DE TRABALLO DO CLAUSTRO DE PROFESORES

                                                          

ACTIVIDADES 

 

Realizar aportaciónsao Plan Lector 

 

Realizar aportación sao Plan Tic do centro
 

Planificación das sesións de avaliación e calendario 

dos exames, calendario xeral, aprobación 

Análise e valoración da situación económica do centro.
 

Análise do Plan de Convivencia 

 

Realización do simulacro de Emerxencia. 

 

Análise e valoración do rendemento escolar a través 

dos resultados das avaliacións, en especial dos 

reforzos e dos programas de diversificación curricular e 

mellora da aprendizaje 

 

Actualización do PE coa inclusión das novas reformas 

educativas e/ou avaliacións finais 

 

Análise e avaliación do Plan Xeral Anual. 

 

Avaliar e aprobar a Memoria Final do centro
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será a Aula de 2º de Pmar ou unha Aula do edificio dos Talleres na que se instalaron 

ordenadores e que será para Fp Basica de Comercio. 

rotocolo de seguridade e evacuación: É preciso dar a coñecer a todos/as mediante a práctica 

que será feito durante o curso, coa participación do 112. 

Protocolo de primeiros auxilios e alerta escolar: 

Na Sala de profesores e en conserxería existe un protocolo de actuación ante calqueira tipo de 

incidencia. Cando se produzan, o profesor encargado deberá cubrir unha folla onde quede 

rexistrada a incidencia. Ditas follas atopanse tamén na Sala de Profesores.

PLAN DE TRABALLO DOS ÓRGANOS COLEXIADOS 

Traballo do Claustro de Profesores 

PLAN DE TRABALLO DO CLAUSTRO DE PROFESORES

                                                          CALENDARIO 

S O N D X F M 

 x      

 

 x      

Planificación das sesións de avaliación e calendario 

 
X 

 

 

 

 

 

 
   

Análise e valoración da situación económica do centro.     X   

    X   

   X    

Análise e valoración do rendemento escolar a través 

dos resultados das avaliacións, en especial dos 

reforzos e dos programas de diversificación curricular e    x   x 

Actualización do PE coa inclusión das novas reformas 
       

       

Avaliar e aprobar a Memoria Final do centro        
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unha Aula do edificio dos Talleres na que se instalaron 

preciso dar a coñecer a todos/as mediante a práctica 

que será feito durante o curso, coa participación do 112.  

ación ante calqueira tipo de 

incidencia. Cando se produzan, o profesor encargado deberá cubrir unha folla onde quede 

tamén na Sala de Profesores. 

PLAN DE TRABALLO DO CLAUSTRO DE PROFESORES 

A M X 

   

  x 

   

  X 

   

   

  X 

  X 

  X 

  X 



  

 

 

  

 

 

 

1.2.2 Plan de Traballo do Consello  

 

O Consello Escolar escoitará as melloras propostas polas comisións xurdidas ao seu amparo.

PLAN DE TRABALLO DO CONSELLO ESCOLAR

CALENDARIO 

ACTIVIDADES 

Avaliar a Programación Xeral Anual do Centro, 

respectando en todo caso os aspectos docentes 

que competen ó Claustro de Profesores. 

 

Propoñer e aprobar normas relativas 

aofuncionamento do centro 

Participar na resolución de conflitos e na aplicación 

das normas de convivencia sen perxuizo das 

atribucións exclusivas do Director conforme á 

normativa en vigor. 

 

Aprobar as certificacións de contas das distintas 

accións e programas nos que participa o Centro.
 

Revisión das instalacións e o equipamento do 

instituto. Acciónsencamiñadas á súamellora.
 

Avaliación do simulacro de Evacuación. 

 

Aprobar a certificación de contas rendida polo 

centro. 

 

Análise e valoración da situación económica do 

centro. 

 

Valoración do rendemento escolar a través dos 

resultados das avaliacións. 

 

Análise e valoración do funcionamento xeral do 

instituto. 

 

Avaliara  actualización do PE e o Plan Lingüístico.
 

Avaliar a Memoria Final do centro, respectando en 

todo caso os aspectos docentes que competen ó 

Claustro de Profesores. 

 

Aprobar as actividade extraescolares que non 

estén incluidas no Plan de Actividades iniciais
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1.2.2 Plan de Traballo do Consello  Escolar: 

O Consello Escolar escoitará as melloras propostas polas comisións xurdidas ao seu amparo.

PLAN DE TRABALLO DO CONSELLO ESCOLAR 

S O N D X F M 

Avaliar a Programación Xeral Anual do Centro, 

aspectos docentes 
 

X 

 

X 

 

X 

 

  X  

Propoñer e aprobar normas relativas 
x x      

Participar na resolución de conflitos e na aplicación 

perxuizo das 

atribucións exclusivas do Director conforme á 

 

X 

 

X X X X X X 

Aprobar as certificacións de contas das distintas 

accións e programas nos que participa o Centro. 
X X X X X X X 

Revisión das instalacións e o equipamento do 

instituto. Acciónsencamiñadas á súamellora. 
 X 

 

 
 X   

   X    

Aprobar a certificación de contas rendida polo 
 

 

 
  X   

Análise e valoración da situación económica do 
    

X 

 
  

Valoración do rendemento escolar a través dos 
    X   

Análise e valoración do funcionamento xeral do 
    

 

 
  

Avaliara  actualización do PE e o Plan Lingüístico.        

centro, respectando en 

todo caso os aspectos docentes que competen ó        

Aprobar as actividade extraescolares que non 

estén incluidas no Plan de Actividades iniciais 
X X X X X X X 
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O Consello Escolar escoitará as melloras propostas polas comisións xurdidas ao seu amparo. 

A M X 

   

   

X X X 

X X X 

X  X 

   

   

X   

X  X 

X  X 

  X 

  
 

X 

X X X 



  

 

 

  

 

 

 

1.2.3 Plan de Traballo da Comisión de Coordinación  Pedagóxica:

 

Este curso teremos una reunión mensual como mínimo para tratar diversos aspectos pedagóxicos e de 

funcionamento do centro. En setembro tamén teremos unha reunión inicial para tratar diversos aspectos 

pedagóxicos. 

HORARIO DE TODAS AS REUNIÓNS

LUGAR DE REUNIÓN: SALA DE PROFESORES

 

TEMAS A TRATAR: 

-APROBACIÓN  DA ACTA ANTERIOR 

-INFORMACIÓN PMAR E TEI 

-NOVOS XEFES DE DEPARTAMENTO E NOVAS AULAS

-NÚMERO DE ALUMNOS, GRUPOS, OPTATIVAS

-PROGRAMACIÓNS 2019/20 

-PLANS, PROXECTOS E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

-LINGUA DAS MATERIAS 

-CALENDARIO ESCOLAR 2018/19 

-OUTRAS INFORMACIÓNS DE DIRECCIÓN

-ROGOS E PREGUNTAS 

 

TEMAS A TRATAR: 

 
-APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR 

-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2019/20

-CREACIÓN DA EQUIPA DE DINAMIZACIÓN

-PLAN LECTOR E PAL 

-PLAN DE ACCIÓN TITORIAL E APORTACIÓNS AO MESMO

-OUTRAS INFORMACIÓNS 

-ROGOS E PREGUNTAS 
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Comisión de Coordinación  Pedagóxica: 

Este curso teremos una reunión mensual como mínimo para tratar diversos aspectos pedagóxicos e de 

funcionamento do centro. En setembro tamén teremos unha reunión inicial para tratar diversos aspectos 

HORARIO DE TODAS AS REUNIÓNS A PARTIR DE OUTUBRO: 16,00 

: SALA DE PROFESORES 

E NOVAS AULAS 

NÚMERO DE ALUMNOS, GRUPOS, OPTATIVAS 

PLANS, PROXECTOS E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

OUTRAS INFORMACIÓNS DE DIRECCIÓN 

EXTRAESCOLARES CURSO 2019/20 

CREACIÓN DA EQUIPA DE DINAMIZACIÓN 

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL E APORTACIÓNS AO MESMO 
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Este curso teremos una reunión mensual como mínimo para tratar diversos aspectos pedagóxicos e de 

funcionamento do centro. En setembro tamén teremos unha reunión inicial para tratar diversos aspectos 

 

 

13 DE SETEMBRO 

HORA:10,00 

 

 

9 DE OUTUBRO 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

 

TEMAS A TRATAR: 

-LECTURA E APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR

-ORGANIZACIÓN DAS XORNADAS DE ACOLLIDA

-OUTRAS INFORMACIÓNS 

 

NO MES DE DECEMBRO NON FAREMOS CCP 

 

TEMAS A TRATAR: 

                -APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR 

-INFORME DE RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIACIÓN

-XORNADAS DE ACOLLIDA 

-INFORMES VARIOS 

-ROGOS E PREGUNTAS 

 

TEMAS A TRATAR: 

-APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR 

-VALORACIÓN XORNADAS ACOLLIDA 2020

-INFORMACIÓN  ABAU  2020 

-APROBACIÓN SEMANA EXAMES FINAIS  2º DE BACH.

-OUTRAS INFORMACIÓNS 

-ROGOS E PREGUNTAS 

 

 

TEMAS A TRATAR: 

-APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR 

-ORZAMENTOS PARA OS DEPARTAMENTOS 2020

-ACORDOS SOBRE A IMPARTICIÓN DE PMAR E FPBÁSICA POLOS DEPARTAMENTOS

-OFERTA EDUCATIVA BACHARELATO CURSO 2020/21

-OUTRAS INFORMACIÓNS 

-ROGOSE PREGUNTAS 
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LECTURA E APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR 

ORGANIZACIÓN DAS XORNADAS DE ACOLLIDA 

INFORME DE RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIACIÓN 

VALORACIÓN XORNADAS ACOLLIDA 2020 

APROBACIÓN SEMANA EXAMES FINAIS  2º DE BACH. 

ORZAMENTOS PARA OS DEPARTAMENTOS 2020 

ACORDOS SOBRE A IMPARTICIÓN DE PMAR E FPBÁSICA POLOS DEPARTAMENTOS 

OFERTA EDUCATIVA BACHARELATO CURSO 2020/21 
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27  NOVEMBRO 2019  

 

 

15 XANEIRO 2020 

 

 

19 FEBREIRO 2020  

 

11 MARZO 2020  



  

 

 

  

 

 

TEMAS A TRATAR: 

                -APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR 

-INFORME DE RESULTADOS 2ª AVALIACIÓN

-OFERTA PARA ESO E 2º DE BACH 

               - OUTRAS INFORMACIÓNS 

-ROGOS E PREGUNTAS 

 

TEMAS A TRATAR: 

 
-APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR 
 
-ACTUALIZACIÓN INVENTARIO 

 
-INFORMACIÓN LIBROS DE TEXTO 2020/21
 
-SEGUIMENTO PENDENTES 
 
-CALENDARIO DE EXAMES BACH E CICLOS
 
 -OUTRAS INFORMACIÓNS 
 
 -ROGOS E PREGUNTAS 

 

TEMAS A TRATAR: 

             -APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR 

            -ANÁLISE RESULTADOS 3ª AVALIACIÓN 

             -CALENDARIO SETEMBRO 

             -MEMORIAS DE DEPARTAMENTO 

             -INFORMES DE DIRECCIÓN 

             -ROGOS E PREGUNTAS 

 

 

Asemade, poderán convocarse novas reunións se se precisa, ademáis de que 

tratarse outros temas de interese pedagóxico que xurdan

 

1.2.4.REUNIÓNS TITORÍA- ORIENTACIÓN

Realizaranse diversas reunións a principio de curso para coordinar ao titor, profesorado de cada grupo 

co seguinte calendario: 
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INFORME DE RESULTADOS 2ª AVALIACIÓN 

INFORMACIÓN LIBROS DE TEXTO 2020/21 

CALENDARIO DE EXAMES BACH E CICLOS 

poderán convocarse novas reunións se se precisa, ademáis de que 

tratarse outros temas de interese pedagóxico que xurdan ao longo do curso. 

ORIENTACIÓN-DIRECCIÓN: 

Realizaranse diversas reunións a principio de curso para coordinar ao titor, profesorado de cada grupo 
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22 ABRIL 2020 

 

27 MAIO 2020  

 

 

26 XUÑO 2020 (ESTE DÍA 

É ORIENTATIVO PERO 

PODERÍA SER 

MODIFICADO PARA O 

DÍA 29/30) 

HORARIO: POLA MAÑÁ 

(HORARIO A 

DETERMINAR) 

poderán convocarse novas reunións se se precisa, ademáis de que nestas reunións poderán 

 

Realizaranse diversas reunións a principio de curso para coordinar ao titor, profesorado de cada grupo 



  

 

 

  

 

 

CRONOGRAMA REUNIÓNS PRINCIPIO CURSO

 

SETEMBRO 

16 

 

INICIO CLASES 
 

 

23 

 

16:00-Reunión orientadora, 

xefaestudos e titoras TEI (1º 

e 3º) 

 

16:45-Reunión profesorado 

1º ESO necesidades 

alumnado 

17:45 -Reunión profesorado 

2º ESO necesidades 

alumnado 

 

 

10:10 

con orientación

 

12:10 Reunión titoras 2º FPB 

orientación

 

 

18:00 

familias 1º ESO

 

 

OUTUBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30  

 

10:10 -Reunión titoras 2º ESO 

con orientación 

 

 

12:10-Reunión profesorado 

2º FPB necesidades 

alumnado 

 

18:00- Reunión titoras con 

familias 2º ESO  

 

12:10 Reunión titoras 1

orientación

 

 

12:10 Reunión titoras 2º BAC 

con orientación

 

 

18:00 

familias 2º BAC

18:00 

familias 

sustituir por 

reuniónsindividuais, comenteino 

con Bea algún día)

 

A partir de aquí poñeremos as avaliaciónsiniciais
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CRONOGRAMA REUNIÓNS PRINCIPIO CURSO
 

17 18 

  

24 25 

 

10:10 -Reunión titoras 1º BAC 

con orientación 

 

12:10 Reunión titoras 2º FPB con 

orientación 

 

 

18:00 -Reunión titoras con 

familias 1º ESO 

 

10:10- Reunión 

profesorado 3º 

ESO 

necesidades 

alumnado (se 

non 

rematamos, 

seguirá no 2º 

recreo) 

 

18:00- Reunión 

titoras con 

familias 3º ESO 

18:00- Reunión 

titoras 2º FPB 

1 2 

 

12:10 Reunión titoras 1º FPB con 

orientación 

 

 

12:10 Reunión titoras 2º BAC 

con orientación 

 

 

18:00 -Reunión titoras con 

familias 2º BAC 

18:00 -Reunión titoras con 

familias 1º FPB (esta podíamola 

sustituir por 

reuniónsindividuais, comenteino 

con Bea algún día) 

 

 

12:10 -Reunión 

titoras 4º ESO 

con orientación 

 

 

18:00- Reunión 

titoras con 

familias 4º ESO 

 

 

A partir de aquí poñeremos as avaliaciónsiniciais 
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CRONOGRAMA REUNIÓNS PRINCIPIO CURSO 2019 

19 20 

  

26 27 

 

10:10-Reunión 

profesorado 4º 

ESO 

necesidades 

alumnado (se 

non 

rematamos, 

seguirá no 2º 

recreo) 

 

18:00 -Reunión 

titoras con 

familias 1º BAC 

 

 

10:10-Reunión 

profesorado 1º 

FPB 

necesidades 

alumnado (se 

non 

rematamos, 

seguirá no 2º 

recreo) 

3 4 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

 

1.3. XESTIÓN E INFORMACIÓN DO PROFESORADO

 

1.3.1. Programacións didácticas. 

A súa coordinación é competencia do Xefe de Departamento.

No presente curso 2019/2020 continuaremos co

concreción do apartado da Avaliación.

 

1.3.2. Probas de avaliación inicial.

As probas da avaliación inicial serán en setembro/outubro

 

1.3.3. Informe aos alumnos sobre os distintos aspectos da programación. 

No primeiro mes do curso o profesorado terá que informar ao alumnado sobre os aspectos básicos da 

programación que deberá incluir:  

Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, procedementos e instrumentos de avaliación,

cualificación e, de ser o caso, os estándares de aprendizaxe

consecución. 

 

1.3.4. Informe ás familias dos alumnos sobre os distintos aspectos da programación

O profesorado responsable de cada departamento elaborará a información básica relativa á 

programación didáctica, que dará a coñecer a comunidade educativa por medio da web.

 

1.3.5. Preavaliación informativa nos cursos da ESO e avaliacións cualitativas

Reuniranse a finais de setembro/outubro os equipos docentes do alumnado con NEE e/ou 

circunstancias persoais que así o requiran coa Orientadora e 

os pormenores de cada alumno/a e as pautas de actuación, que estarán á súa vez recollidas no PXAD 

(Pex, Asperger ouTDAh) 

 

Ao longo do mes de outubro terá lugar u

de ESO, Bacharelato, Ciclos e FP Básica. Nes

grupo e as posibles dificultades dos alumnos/as tanto a nivel académico como de integración. É 

importante que para esa data os profesores/as teñan realizado xa

aproveitar para revisar o funcionamento dos reforzos e facerpropostas de inclusións. 

 

1.3.6. Informe trimestral sobre os resultados das avaliacións e o des

programas. 
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XESTIÓN E INFORMACIÓN DO PROFESORADO 

 

A súa coordinación é competencia do Xefe de Departamento. 

continuaremos co guión común, e incidirase na mellora e máxima 

concreción do apartado da Avaliación. 

1.3.2. Probas de avaliación inicial. 

As probas da avaliación inicial serán en setembro/outubro 

1.3.3. Informe aos alumnos sobre os distintos aspectos da programación. 

iro mes do curso o profesorado terá que informar ao alumnado sobre os aspectos básicos da 

Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, procedementos e instrumentos de avaliación,

so, os estándares de aprendizaxe avaliables e o grao mínimo de 

1.3.4. Informe ás familias dos alumnos sobre os distintos aspectos da programación

O profesorado responsable de cada departamento elaborará a información básica relativa á 

programación didáctica, que dará a coñecer a comunidade educativa por medio da web.

1.3.5. Preavaliación informativa nos cursos da ESO e avaliacións cualitativas

Reuniranse a finais de setembro/outubro os equipos docentes do alumnado con NEE e/ou 

ancias persoais que así o requiran coa Orientadora e a Xefa de Estudos

os pormenores de cada alumno/a e as pautas de actuación, que estarán á súa vez recollidas no PXAD 

terá lugar unha preavaliación informativa para todos os grupos de alumnos 

de ESO, Bacharelato, Ciclos e FP Básica. Nes aavaliación se comentará a primeira

grupo e as posibles dificultades dos alumnos/as tanto a nivel académico como de integración. É 

importante que para esa data os profesores/as teñan realizado xa algunha proba ou

para revisar o funcionamento dos reforzos e facerpropostas de inclusións. 

1.3.6. Informe trimestral sobre os resultados das avaliacións e o des
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común, e incidirase na mellora e máxima 

1.3.3. Informe aos alumnos sobre os distintos aspectos da programación.  

iro mes do curso o profesorado terá que informar ao alumnado sobre os aspectos básicos da 

Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, procedementos e instrumentos de avaliación, criterios de 

avaliables e o grao mínimo de 

1.3.4. Informe ás familias dos alumnos sobre os distintos aspectos da programación 

O profesorado responsable de cada departamento elaborará a información básica relativa á 

programación didáctica, que dará a coñecer a comunidade educativa por medio da web. 

1.3.5. Preavaliación informativa nos cursos da ESO e avaliacións cualitativas 

Reuniranse a finais de setembro/outubro os equipos docentes do alumnado con NEE e/ou 

a Xefa de Estudos, a fin de dar a coñecer 

os pormenores de cada alumno/a e as pautas de actuación, que estarán á súa vez recollidas no PXAD 

preavaliación informativa para todos os grupos de alumnos 

aavaliación se comentará a primeira impresión sobre o 

grupo e as posibles dificultades dos alumnos/as tanto a nivel académico como de integración. É 

algunha proba ou exercicio. Pódese 

para revisar o funcionamento dos reforzos e facerpropostas de inclusións.  

1.3.6. Informe trimestral sobre os resultados das avaliacións e o desenvolvemento dos 



  

 

 

  

 

Trimestralmente e despois de celebrada a avaliación, os Xefes de Departamento reuniranse na CCP 

para comentare valorar os resultados, incidindo nos aspectos que interfiran no proceso de aprendizaxe:

 

• Dificultades de aprendizaxe 

• Alumnos con necesidades educativas especiais.

• Problemas de convivencia na aula.

 

Se fora preciso,tamén as medidas de reforzoou recuperación que debe contemplar o Departamento 

para mellorar os resultados negativos, estas medidas así como calquer

deberán recollersenas actas e se supoñenalgunha variación con respecto ao informado a principio de 

curso, deberá informarse delas aos alumnos/as. 

O informe resultante dos Departamentos será entregado 

Claustro despois de cada avaliación. 

 

1.3.7. Informe final dos alumnos/as avaliados negativamente.   

Os profesores/as redactarán indicacións por escrito orientadas a facilitar aos alumnos/as a recuperación 

da materia en setembro.Deberán incluír: aprendizaxes mínimas, exercicios e/ou lecturas recomendadas, 

etc. que se adxuntarán ao boletín de notas dos alumnos da ESO que suspenden en xuño.

 

1.4. MEMORIA FINAL DOS DEPARTAMENTOS

Unha vez realizada a avaliación final ordinaria, os departamentos

unha memoria final, na que se detalle o resultado de cada un dos aspectos da programación:

 

• Modificacións introducidas na PD e motivos

• Comentario dos resultados obtidos nos distintos cursos e grupos.

• Análise de resultados respecto a cursos anteriores. 

• Propostas de revisión da PD para o curso seguinte.

• Observacións: Cursos de formación do profesorado

complementarias na Programación, 

xubilacións... do profesorado 

• Previsión de libros de texto para o vindeiro curso.

A Memoria final deberá enviarse 
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Trimestralmente e despois de celebrada a avaliación, os Xefes de Departamento reuniranse na CCP 

para comentare valorar os resultados, incidindo nos aspectos que interfiran no proceso de aprendizaxe:

Dificultades de aprendizaxe nos grupos. 

Alumnos con necesidades educativas especiais. 

Problemas de convivencia na aula. 

Se fora preciso,tamén as medidas de reforzoou recuperación que debe contemplar o Departamento 

para mellorar os resultados negativos, estas medidas así como calquera cambio na programación 

deberán recollersenas actas e se supoñenalgunha variación con respecto ao informado a principio de 

curso, deberá informarse delas aos alumnos/as.  

O informe resultante dos Departamentos será entregado áXefa de Estudos para que poid

Claustro despois de cada avaliación.  

1.3.7. Informe final dos alumnos/as avaliados negativamente.    

Os profesores/as redactarán indicacións por escrito orientadas a facilitar aos alumnos/as a recuperación 

cluír: aprendizaxes mínimas, exercicios e/ou lecturas recomendadas, 

ao boletín de notas dos alumnos da ESO que suspenden en xuño.

1.4. MEMORIA FINAL DOS DEPARTAMENTOS 

Unha vez realizada a avaliación final ordinaria, os departamentos realizarán revisión de inventario e 

unha memoria final, na que se detalle o resultado de cada un dos aspectos da programación:

Modificacións introducidas na PD e motivos 

Comentario dos resultados obtidos nos distintos cursos e grupos. 

Análise de resultados respecto a cursos anteriores.  

Propostas de revisión da PD para o curso seguinte. 

Cursos de formación do profesorado, implicación real das actividades 

complementarias na Programación, reuniónsefectuadas, provisionalidade

 

Previsión de libros de texto para o vindeiro curso. 

 

enviarse á Xefa de Estudos antes do 30 de xuño como data limite.
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Trimestralmente e despois de celebrada a avaliación, os Xefes de Departamento reuniranse na CCP 

para comentare valorar os resultados, incidindo nos aspectos que interfiran no proceso de aprendizaxe: 

Se fora preciso,tamén as medidas de reforzoou recuperación que debe contemplar o Departamento 

a cambio na programación 

deberán recollersenas actas e se supoñenalgunha variación con respecto ao informado a principio de 

para que poida comentalo no 

Os profesores/as redactarán indicacións por escrito orientadas a facilitar aos alumnos/as a recuperación 

cluír: aprendizaxes mínimas, exercicios e/ou lecturas recomendadas, 

ao boletín de notas dos alumnos da ESO que suspenden en xuño. 

realizarán revisión de inventario e 

unha memoria final, na que se detalle o resultado de cada un dos aspectos da programación: 

implicación real das actividades 

rovisionalidade, baixas, ausencias, 

Xefa de Estudos antes do 30 de xuño como data limite. 



  

 

 

  

 

 

1.5. ACTUACIÓNS DE TITORÍA 

Este curso elaboraremos o Plan de Acción Titorial coas aportacións dos membros da CCP coordinados 

pola Orientadora do centro. 

 

1.5.1. Enquisa inicial. 

Nos primeiros días de clase, o Departamento do Orientación a través dos titores pasará 

unhaenquisaaos alumnos/as de 1º ESO cunha serie de preguntassobre os intereses dos alumnos/as 

que poida resultar importante para o seu

 

1.5.2. Información sobre os documentos e organización do Centro.

Os titores coa colaboración do De

protocolo e as pautas de convivencia así como as normas de organización do Centro.

 

1.5.3. Elección de Delegados/as nos distintos grupos.

A finais de setembrooucomezos de outubro os titores organiz

distintos grupos seguindo as indicacións que lles proporcionará a Xefatura de Estudos e o 

Departamento de Orientación. A Acta de elección de delegados

Estudos 

 

1.5.4. Reunión dos titores /as cospais dos alumnos/as da súatitoría.

En setembro-outubro organizarase a recepción dos pais/nais por parte dos titores/as, os titores

guión sobre os aspectos máis importantes que deben ser tratados nesa reunión e o enfoque da mesma.

 

1.5.5. Charlas da Orientadora. 

Sobre optativas e itinerarios que oferta o Centro a todos os niveis da ESO e BAC. Terán lugar a finais do 

2º trimestre ou principios do 3º e incluirá una enquisaonde os alumnos plasmarán as súas preferencias. 

Igualmente se tratará a orientación profesional co alumnado de derradeiro curso de Etapa.

 

1.5.6. O labor titorial. 

Os/as Titores/as son os/as encargados/as de recoller no apartado de Avaliación da aplicación XADE 

tanto os informes iniciais como finais do alumnado de ESO. Ademais c

familias as faltas de asistencia do seu grupo conforme ás directrices de Xefatura de Estudos, e serán o 

enlace de comunicación co centro, adicando

reunións de avaliación reunirán ao equipo docente do seu grupo para cantas cuestión consideren 

oportunas, efectuando a convocatoria por medio da Xefatura de Estudos.
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Este curso elaboraremos o Plan de Acción Titorial coas aportacións dos membros da CCP coordinados 

Nos primeiros días de clase, o Departamento do Orientación a través dos titores pasará 

alumnos/as de 1º ESO cunha serie de preguntassobre os intereses dos alumnos/as 

que poida resultar importante para o seu desenvolvemento académico oupersoal.

1.5.2. Información sobre os documentos e organización do Centro. 

Os titores coa colaboración do Departamento de Orientación darán a coñecer

protocolo e as pautas de convivencia así como as normas de organización do Centro.

1.5.3. Elección de Delegados/as nos distintos grupos. 

A finais de setembrooucomezos de outubro os titores organizarán a elección dos/as delegados/as nos 

distintos grupos seguindo as indicacións que lles proporcionará a Xefatura de Estudos e o 

A Acta de elección de delegados entregarase en Xefatura de 

/as cospais dos alumnos/as da súatitoría. 

organizarase a recepción dos pais/nais por parte dos titores/as, os titores

guión sobre os aspectos máis importantes que deben ser tratados nesa reunión e o enfoque da mesma.

Sobre optativas e itinerarios que oferta o Centro a todos os niveis da ESO e BAC. Terán lugar a finais do 

2º trimestre ou principios do 3º e incluirá una enquisaonde os alumnos plasmarán as súas preferencias. 

ientación profesional co alumnado de derradeiro curso de Etapa.

Os/as Titores/as son os/as encargados/as de recoller no apartado de Avaliación da aplicación XADE 

tanto os informes iniciais como finais do alumnado de ESO. Ademais cada quince días transmitirán ás 

familias as faltas de asistencia do seu grupo conforme ás directrices de Xefatura de Estudos, e serán o 

enlace de comunicación co centro, adicando unha hora semanal á recepción de pais/nais. Ademais das 

n reunirán ao equipo docente do seu grupo para cantas cuestión consideren 

oportunas, efectuando a convocatoria por medio da Xefatura de Estudos. 
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Este curso elaboraremos o Plan de Acción Titorial coas aportacións dos membros da CCP coordinados  

Nos primeiros días de clase, o Departamento do Orientación a través dos titores pasará 

alumnos/as de 1º ESO cunha serie de preguntassobre os intereses dos alumnos/as 

desenvolvemento académico oupersoal. 

a coñecer aos alumnos/as o 

protocolo e as pautas de convivencia así como as normas de organización do Centro. 

arán a elección dos/as delegados/as nos 

distintos grupos seguindo as indicacións que lles proporcionará a Xefatura de Estudos e o 

entregarase en Xefatura de 

organizarase a recepción dos pais/nais por parte dos titores/as, os titores teránun 

guión sobre os aspectos máis importantes que deben ser tratados nesa reunión e o enfoque da mesma. 

Sobre optativas e itinerarios que oferta o Centro a todos os niveis da ESO e BAC. Terán lugar a finais do 

2º trimestre ou principios do 3º e incluirá una enquisaonde os alumnos plasmarán as súas preferencias. 

ientación profesional co alumnado de derradeiro curso de Etapa. 

Os/as Titores/as son os/as encargados/as de recoller no apartado de Avaliación da aplicación XADE 

ada quince días transmitirán ás 

familias as faltas de asistencia do seu grupo conforme ás directrices de Xefatura de Estudos, e serán o 

unha hora semanal á recepción de pais/nais. Ademais das 

n reunirán ao equipo docente do seu grupo para cantas cuestión consideren 



  

 

 

  

 

 

1.6. XORNADAS DE ACOLLIDA: 

Durante o mes de febreiro/marzo terán lugar as Xornadas de acollida destinadas ao p

alumnado dos centros adscritos e doutros centros cercanos. Estas xornadas serán organizadas pola 

Orientadora do centro xunto con Dirección e contarán coa colaboración de todos os Departamentos que 

realizarán distintas actividades durante a visi

 

1.7. ENQUISAS DE SATISFACCIÓN ALUMNADO E FAMILIAS

A final de curso entregaranse unhas enquisas para avaliar o grao de satisfacción das familias e 

profesorado que serán comentadas na última CCP e no último Claustro do curso escolar.

 

DOCUMENTO 2: HORARIO XERAL DO CENTRO

2.1. Horario lectivo do centro 

 

O horario lectivo do Centro é desde as 8.30 horas ás 14:10 polas mañás de luns a venres e os luns 

e martes das 16.20 ás 18,50 

O martes é a tarde lectiva para todos os alumnos; o Ciclo Formativo ten cl

os luns de 16.20 a 18.50 

 Preferentemente nas tardes dos mércores realizaranse as sesións de Claustro, CCP. Os Consellos 

Escolares faranse preferiblemente nos recreos.
 

2.2. Horas e condicións nas que estarán dispoñibles os servicios

disposición dos alumnos/as 

 

O horario de cada profesor recóllese no documento de organización do centro (DOC), no presente 

documento recóllese o horario xeral do centro

Días lectivos: de 8:15 h a 14:25 h e de 16:05 h a 19:00 h 

Días laborables non lectivos de 10:00 h a 14:00 h adaptando o horario ás necesidades do centro e á 

época do ano. 

O horario escolar queda establecido en períodos de 50 minutos, para tódolos alumnos do centro, con 6 

clases pola mañá, de 8:30 a 14:10 con dous

martes pola tarde tres períodos lectivos de 16:20 a 18:50 h. para os CICLOS e os martes tamén para 

ESO, FPB E BACHARELATO dous períodos de 16:20 a 18:00 h. Ademais quedan establecidas as 

gardas de custodia de 8:15 a 8:30, de 14:10 a 14:25, de 16:05 a 16:20 e de 18:00 a 18:15
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Durante o mes de febreiro/marzo terán lugar as Xornadas de acollida destinadas ao p

alumnado dos centros adscritos e doutros centros cercanos. Estas xornadas serán organizadas pola 

Orientadora do centro xunto con Dirección e contarán coa colaboración de todos os Departamentos que 

realizarán distintas actividades durante a visita. 

ENQUISAS DE SATISFACCIÓN ALUMNADO E FAMILIAS: 

A final de curso entregaranse unhas enquisas para avaliar o grao de satisfacción das familias e 

profesorado que serán comentadas na última CCP e no último Claustro do curso escolar.

HORARIO XERAL DO CENTRO 

O horario lectivo do Centro é desde as 8.30 horas ás 14:10 polas mañás de luns a venres e os luns 

O martes é a tarde lectiva para todos os alumnos; o Ciclo Formativo ten cl

Preferentemente nas tardes dos mércores realizaranse as sesións de Claustro, CCP. Os Consellos 

Escolares faranse preferiblemente nos recreos. 

nas que estarán dispoñibles os servicios e instalacións do centro a 

O horario de cada profesor recóllese no documento de organización do centro (DOC), no presente 

documento recóllese o horario xeral do centro 

Días lectivos: de 8:15 h a 14:25 h e de 16:05 h a 19:00 h  

Días laborables non lectivos de 10:00 h a 14:00 h adaptando o horario ás necesidades do centro e á 

O horario escolar queda establecido en períodos de 50 minutos, para tódolos alumnos do centro, con 6 

clases pola mañá, de 8:30 a 14:10 con dous recreos de 10:10 a 10:30 e 12:10 a 12:30h. O luns e o 

martes pola tarde tres períodos lectivos de 16:20 a 18:50 h. para os CICLOS e os martes tamén para 

ESO, FPB E BACHARELATO dous períodos de 16:20 a 18:00 h. Ademais quedan establecidas as 

odia de 8:15 a 8:30, de 14:10 a 14:25, de 16:05 a 16:20 e de 18:00 a 18:15
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Durante o mes de febreiro/marzo terán lugar as Xornadas de acollida destinadas ao posible novo 

alumnado dos centros adscritos e doutros centros cercanos. Estas xornadas serán organizadas pola 

Orientadora do centro xunto con Dirección e contarán coa colaboración de todos os Departamentos que 

A final de curso entregaranse unhas enquisas para avaliar o grao de satisfacción das familias e 

profesorado que serán comentadas na última CCP e no último Claustro do curso escolar. 

O horario lectivo do Centro é desde as 8.30 horas ás 14:10 polas mañás de luns a venres e os luns 

O martes é a tarde lectiva para todos os alumnos; o Ciclo Formativo ten clase ademais do martes, 

Preferentemente nas tardes dos mércores realizaranse as sesións de Claustro, CCP. Os Consellos 

e instalacións do centro a 

O horario de cada profesor recóllese no documento de organización do centro (DOC), no presente 

Días laborables non lectivos de 10:00 h a 14:00 h adaptando o horario ás necesidades do centro e á 

O horario escolar queda establecido en períodos de 50 minutos, para tódolos alumnos do centro, con 6 

recreos de 10:10 a 10:30 e 12:10 a 12:30h. O luns e o 

martes pola tarde tres períodos lectivos de 16:20 a 18:50 h. para os CICLOS e os martes tamén para 

ESO, FPB E BACHARELATO dous períodos de 16:20 a 18:00 h. Ademais quedan establecidas as 

odia de 8:15 a 8:30, de 14:10 a 14:25, de 16:05 a 16:20 e de 18:00 a 18:15 



  

 

 

  

 

 

 Luns Martes

8:30-9:20 
X 

9:20-10:10 
X 

Recreo 
 

10:30-11:20 
X 

11:20-12:10 
X 

Recreo  

12:30-13:20 X 

13:20-14:10 X 

16:20-17:10 

C
IC

L
O

S
 

C
IC

L
O

S
 

E
S

O
, 

17:10-18:00 

18:00-18:50 

 

 

2.3. Horario no que o centro estará aberto a disposición da comunidade escolar e outros
 

A apertura do Centro é desde as 8,00 ata ás 14:10 horas polamañá e pola tarde desde as 16.20 a 18,50 

horas os luns e martes.No caso de ser actividades que requiran de calquera das instalacións do Centro, 

oorganismo responsable deberá solicitalo por escrito

estudar a viabilidade da actividade,ou solicitar autorización á Xefatura territorial. 

A secretaría do centro estará a disposición do público de 8:30 a 14,00.  

2.4.Horario de verán 

O horario de verán, para a atención ao público de secretaría, no mes de xullo será desde as 9 ata ás 

14 horas, de luns a venres. O horario de guardias de dirección seran desde as 10 ata as 14 horas. En 

agosto establécense gardas de Dirección non presenciais, sendo neste caso a canle 

atención de garda permanente o enderezo electrónico do Instituto e a súa páxina web.
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Martes Mércores Xoves 

X X X 

X X X 

   

X X X 

X X X 

   

X X X 

X X X 

E
S

O
, 

B
A

C
H

 e
 

F
P

B
   

  

   

2.3. Horario no que o centro estará aberto a disposición da comunidade escolar e outros

A apertura do Centro é desde as 8,00 ata ás 14:10 horas polamañá e pola tarde desde as 16.20 a 18,50 

horas os luns e martes.No caso de ser actividades que requiran de calquera das instalacións do Centro, 

oorganismo responsable deberá solicitalo por escrito, con 10 días de antelación, ao director para 

estudar a viabilidade da actividade,ou solicitar autorización á Xefatura territorial. 

A secretaría do centro estará a disposición do público de 8:30 a 14,00.   

tención ao público de secretaría, no mes de xullo será desde as 9 ata ás 

14 horas, de luns a venres. O horario de guardias de dirección seran desde as 10 ata as 14 horas. En 

agosto establécense gardas de Dirección non presenciais, sendo neste caso a canle 

atención de garda permanente o enderezo electrónico do Instituto e a súa páxina web.
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Venres 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

 

2.3. Horario no que o centro estará aberto a disposición da comunidade escolar e outros 

A apertura do Centro é desde as 8,00 ata ás 14:10 horas polamañá e pola tarde desde as 16.20 a 18,50 

horas os luns e martes.No caso de ser actividades que requiran de calquera das instalacións do Centro, 

, con 10 días de antelación, ao director para 

estudar a viabilidade da actividade,ou solicitar autorización á Xefatura territorial.  

 

tención ao público de secretaría, no mes de xullo será desde as 9 ata ás 

14 horas, de luns a venres. O horario de guardias de dirección seran desde as 10 ata as 14 horas. En 

agosto establécense gardas de Dirección non presenciais, sendo neste caso a canle de comunicación e 

atención de garda permanente o enderezo electrónico do Instituto e a súa páxina web. 



  

 

 

  

 

 

2.5. Horario da Biblioteca: 

A biblioteca estará aberta no horario que se achega:

 Luns Martes

8:30-9:20 
  

9:20-10:10 
 

Recreo 
X 

10:30-11:20 
 

11:20-12:10 
 

Recreo 
X 

12:30-13:20 
  

13:20-14:10 
    

16:20-17:10  

 

 

 

3.-DÍAS E HORARIO DE AVALIACIÓNS

 Co obxectivo de facilitar a información ao alumnado e as súas familias, tódolos 

entregarán aos titores e aos alumnos un resumo da programación que inclúe os obxectivos, contidos e 

criterios de avaliación así como a avaliación de pendentes e medidas de reforzo e recuperación 

previstas. Ademais, os titores informarán aos seus

 As datas de avaliación aprobadas polo claustro a proposta da comisión de coordinación 

pedagóxica, así como o lugar de realización que a dirección do centro poderán modificarse se a 

organización do centro así o require.

AVALIACIÓNS INICIAIS: 
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aberta no horario que se achega: 

Martes Mércores Xoves 

  

   

X X X 

   

   

X X X 

  

    

   

 

DÍAS E HORARIO DE AVALIACIÓNS 

Co obxectivo de facilitar a información ao alumnado e as súas familias, tódolos 

entregarán aos titores e aos alumnos un resumo da programación que inclúe os obxectivos, contidos e 

criterios de avaliación así como a avaliación de pendentes e medidas de reforzo e recuperación 

previstas. Ademais, os titores informarán aos seus alumnos dos requisitos para promoción e titulación.

As datas de avaliación aprobadas polo claustro a proposta da comisión de coordinación 

pedagóxica, así como o lugar de realización que a dirección do centro poderán modificarse se a 

o así o require. 
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Venres 

 

 

X 

 

 

X 

 

  

 

Co obxectivo de facilitar a información ao alumnado e as súas familias, tódolos profesores 

entregarán aos titores e aos alumnos un resumo da programación que inclúe os obxectivos, contidos e 

criterios de avaliación así como a avaliación de pendentes e medidas de reforzo e recuperación 

alumnos dos requisitos para promoción e titulación. 

As datas de avaliación aprobadas polo claustro a proposta da comisión de coordinación 

pedagóxica, así como o lugar de realización que a dirección do centro poderán modificarse se a 



  

 

 

  

 

Mércores 9 de outubro: 

1º Bacharelato A- 17:00 

1º Bacharelato B- 17:45 

2º Bacharelato A- 18:30 

Mércores 16 de outubro: 

2º PMAR- 16:00 

2º ESO A- 16:30 

2º ESO B- 17:00 

1º ESO A- 17:30 

1º ESO B- 18:15 

 

Mércores 23 de outubro: 

3º PMAR- 16:00 

3º ESO A- 16:30 

3º ESO B- 17:00 

4º ESO A- 17:30 

4º ESO B- 18:00 

4º ESO C- 18:30 

 

Xoves 24 de outubro: 

1º FPB Com-16:00 

1º CS Ad. Fin.- 16:00  

1º FPB Ele- 16:30                                

2º CS Ad. Fin.- 16:30 

2º FPB Ele- 17:00 

1º CM Xest. Adm.- 17:00 

2º FPB Com- 17:30 

2º CM  Xest. Adm.- 17:30 

 

1ª  AVALIACIÓN:

Luns 9 de decembro: 

1º ESO A- 16:00  

1º ESO B- 16:45 

2º PMAR- 17:30 

2º ESO A- 18:00 

2º ESO B- 18:45 
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1ª  AVALIACIÓN:  
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3º PMAR- 19:30 

3º ESO A- 20:00 

3º ESO B- 20:45 

 

Martes 10 de decembro:  

1º FPB Com- 18:00 

1º FPB Ele- 18:30 

2º FPB Ele- 19:00 

2º FPB Com- 19:30 

Mércores 11 de decembro:  

4º ESO A- 16:00, Sala de Profesores.             

1º CM Xest Adm- 16:00, Sala de Titorías.

4º ESO B- 16:45 

2º CM Xest. Adm.- 16:30 

4º ESO C- 17:30                                               

1º CS Ad. Fin.- 17:00 

1º Bach A- 18:00 

2º CS Ad. Fin.- 17:45 

1º Bach B- 18:45 

2º Bach A- 19:30 

 

Venres 20: Entrega notas, Circuíto e Festival.

       

                                                                                                                                  

• 2ª AVALIACIÓN: 

      Luns 2 de marzo: 2º Bach.,16:00. 

 

  Venres 6 de marzo: Entrega notas. 
 

Mércores 11 de marzo : 2º CICLOS 

2º CS Administración e Finanzas- 16:00 

     2º CM Xestión Administrativa-  16:45

 

    Xoves 12 de marzo: Entrega notas, 10:00.

       

Luns 23 de marzo:  

 

 

Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

 

 

16:00, Sala de Profesores.               

16:00, Sala de Titorías. 

  

17:30                                                 

  

Venres 20: Entrega notas, Circuíto e Festival. 

                                                                                                                             

2º Bach.,16:00.   

 

Mércores 11 de marzo : 2º CICLOS (para acceso á FCT) 

16:00   

16:45 

 

Entrega notas, 10:00. 
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      1º ESO A- 16:00, Sala de Profesores.

      1º ESO B- 16:45 

       2º PMAR- 17:30 

       2º ESO A- 18:00 

       2º ESO B- 18:45 

       3º PMAR- 19:30 

       3º ESO A- 20:00 

       3º ESO B- 20:45 

Martes 24 de marzo:  

       1º FP Básica Com - 18:00, Sala de Profesores

       1º FP Básica Ele - 18:30 

Mércores 25 de marzo:  

        4º ESO A -16:00, Sala de Profesores.

       1º CM Xest. Ad.- 16:00, Sala de Titorías.

        4º ESO B- 16:45 

CS Ad. Fin.- 16:30 

        4º ESO C-17:30 

        1º Bach. A-18:00 

        1º Bach B- 18:45 

 

 Venres 27 de marzo: Entrega notas.

 

    ABRIL 

    Martes 21 de abril: 2º FP Básica (para acceso á

     2ºFPB Ele.-18:00. 

    2º FPB Com.- 18:30 

 

3ª AVALIACIÓN: 

    XUÑO 

    Mércores 10:  

    1º CM Xest. Ad.- 16:00 

1º CS Ad. Fin.- 16:30 

 

3ª AVALIACIÓN e FINAL: 

11- 15 maio- Semana Exames Finais Ordinarios 2º Bacharelato
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16:00, Sala de Profesores.   

  

, Sala de Profesores 

16:00, Sala de Profesores.   

16:00, Sala de Titorías. 

  

Entrega notas. 

 

  

(para acceso á FCT) 

 

 

Semana Exames Finais Ordinarios 2º Bacharelato 
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   1º 



  

 

 

  

 

     MAIO Luns 18- Final Ord. 2º bacharelato, 16:00. Notas: 19 maio. Reclamacións: 20 e 21 maio.

 

 ___________ xuño ABAU ord. 

  15-19 xuño- Semana Exames Finais Ext. 2º Bac  

 

Luns 22 de xuño: 

1º ESO A- 9:00 

1º ESO B- 9:45 

Final Ext. 2º Bach- 10:30 

3º PMAR- 11:30 

3º ESO A- 12:00 

3º ESO B- 12:45 

Entrega notas 2º Bacharelato, Martes 23 ás 10:00.

Reclamacións- 25 e 26 xuño. 

 

Martes 23 xuño: 

2º PMAR- 9:00                  

2º ESO A- 9:30 

2º ESO B- 10:15 

4º ESO A- 11:00 

4º ESO B- 11:45 

4º ESO C- 12:30 

1º Bach A- 13:00 

1º Bach B-  13:45 

 

Entrega de notas ESO, 1º Bach, Cic

Reclamacións: Desde 25 xuño (9:30) ata 29 xuño (9:30)

________________ xullo ABAU ext.

 

EXAMES E AVALIACIÓNS DE PENDENTES:

 

1ª NOVEMBRO:luns 4-venres 8.....................................Avaliación mércores 13, ás 16:00.

 

2ª FEBREIRO: luns 3- venres 7......................................Avaliación mércores 12, ás 16:00.

 

 

Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

Ord. 2º bacharelato, 16:00. Notas: 19 maio. Reclamacións: 20 e 21 maio.

                              

  

Semana Exames Finais Ext. 2º Bac   

Entrega notas 2º Bacharelato, Martes 23 ás 10:00. 

                                       1º FPB Com

 1º FPB Ele

 2º FPB Ele

 2º FPB Com

 1º CM XA

 2º CM XA

 1º CS AF

  2º CS AF

Entrega de notas ESO, 1º Bach, Ciclos e FPB: 25 de xuño, 9:30. 

xuño (9:30) ata 29 xuño (9:30). 

________________ xullo ABAU ext. 

 

EXAMES E AVALIACIÓNS DE PENDENTES: 

 

8.....................................Avaliación mércores 13, ás 16:00.

 

venres 7......................................Avaliación mércores 12, ás 16:00.

 

 

Camiño Real s/n 
15570 Narón (A Coruña) 
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170 

ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos 

Ord. 2º bacharelato, 16:00. Notas: 19 maio. Reclamacións: 20 e 21 maio.    

                              XUÑO                                          

1º FPB Com- 9:00 

1º FPB Ele- 9:30 

2º FPB Ele- 10:00 

2º FPB Com- 10:30 

1º CM XA- 11:00 

2º CM XA- 11:30 

1º CS AF- 12:00 

2º CS AF- 12:30 

8.....................................Avaliación mércores 13, ás 16:00. 

venres 7......................................Avaliación mércores 12, ás 16:00. 



  

 

 

  

 

 

ABRIL: 2º Bacharelato:luns 20-venres

 

 3ª e final MAIO: luns 4- venres 8................................... Avaliación 

 

DOCUMENTO Nº 3 

3.1.-ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS (TRANSPORTE)

Número de alumnado transportado: 

Nª de Rutas: 4 

ITINERARIOS: 

RUTA 1: 

Urb. Couto 

Parrillada do Couto(A Faísca) 

Cruce Lodairo 

Cruce Lóngaras 

Bar Mariscador/Lóngaras 

Catro Camiños 

Local social Gándara 

RUTA 2: 

Marquesiña Praza da Gándara(Carmiña)

Bar La Frontera 

A.Castaño – Bar La Ruta 

RUTA 3: 

Bar Novo Rincón 

Concep. Arenal – Farmacia. 

Concep. Arenal – Bar 67 

Concep.Arenal – Solloso 

Marq. Prz. Gándara 

A.Castaño – Bar La Ruta. 

RUTA 4: 

Bazar Bolivar 

VILLAS – Marquesina INK 

Freixeiro – Rest. O Pote. 

 

 

 

 

Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 
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venres 24......................Avaliación mércore

  

venres 8................................... Avaliación mércores 13, ás 16:00.

ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS (TRANSPORTE)

Número de alumnado transportado:  

Marquesiña Praza da Gándara(Carmiña) 

 

 

Camiño Real s/n 
15570 Narón (A Coruña) 
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170 

ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos 

24......................Avaliación mércores 29 de abril, ás 16:00

mércores 13, ás 16:00. 

ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS (TRANSPORTE) 



  

 

 

  

 

 

Nº ALUMNOS TRANSPORTADOS: 170 

 

DOCUMENTO 4: DRD. 

DATOS CURSO 2019/20 

1º Ensino secundario obrigatorio LOMCE

2º Ensino secundario obrigatorio LOMCE

2º PMAR 

3º Ensino secundario obrigatorio LOMCE

3º PMAR 

4º  Ensino secundario obrigatorio LOMCE

1º Bacharelato LOMCE 

2º Bacharelato LOMCE 

1º FPB ELEC 

2º FPB ELEC 

1º FPB COM 

 2º FPB COM 

1º CM XADM 

2º CM XADM 

1º CS ADFIN 

2º CS ADFIN 

 

 

 

 

Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 
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170  

ALUMNOS 

1º Ensino secundario obrigatorio LOMCE 55 

2º Ensino secundario obrigatorio LOMCE 37 

6 

3º Ensino secundario obrigatorio LOMCE 49 

9 

4º  Ensino secundario obrigatorio LOMCE 47 

57 

20 

16 

5 

5 

6 

11 

12 

23 

27 

 

 

Camiño Real s/n 
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GRUPOS 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


