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1.- OBXECTIVOS DO PLAN ANUAL
1. Consolidar e aumentar o número de matrícula e, especialmente, fidelizar ao
alumnado do centro adscrito de San Marcos.
2. Aproximar e dar a coñecer a institución do IES de Viós na contorna de Abegondo.
3. Actualizar e mellorar de xeito continuo a páxina WEB do Centro como eixe
vertebrador da comunicación coa totalidade da comunidade educativa e lanzar unha
nova versión actualizada da mesma.
4. Continuar empregando o Espazo Abalar como ferramenta de comunicación coas
familias.
5. Actualizar e realizar o seguimento do Protocolo de Adaptación do IES de Viós á
COVID-19.
6. Realizar as xestións pertinentes para acadar para o curso 2022-23 a eliminación
definitiva das dúas sesións lectivas da tarde dos luns.
7. Promover o Plan de Formación Permanente do Profesorado nas liñas de: biblioteca
escolar, TICs e Internalización do centro educativo.
8. Finalizar a totalidade do proxecto do salón de audiovisuais, máis dos vestiarios do
pavillón.
9. Promover, en colaboración con concello de Abegondo, unha segunda fase de
acondicionamento do pavillón. Concretamente, a instalación de gradas, a reparación
das pingueiras do teito e a substitución dalgúns canalóns do polideportivo e da
iluminación do mesmo para acadar unha reducción do consumo enerxético.
10. Establecer contacto con centros onde se impartan ciclos formativos de xardinería
para tratar de acadar un convenio de colaboración destinado á mellora e
acondicionamento das zonas verdes do centro educativo.
11. Crear no exterior espazos de descanso e encontro do alumnado no tempo lecer
resgardados da climatoloxía adversa. Concretamente, unha bancada no porche
exterior.
12. Lograr a continuidade do IES no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares.
13. Manter e tratar de incrementar o número de integrantes do “Club de lectura”,
prestando especial atención ao alumnado masculino, xa que na actualidade o
número de integrantes é maioritariamente feminino.
14. Promover a sensibilización da comunidade educativa en contra do Cambio Climático
mediante actividades diversas (conferencias, traballos de investigación,
exposicións...) e coa posta en práctica de medidas destinadas a reducción do
consumo enerxético do centro.
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15. Continuar coa campaña de sensibilización en contra da Violencia de Xénero mediante
actividades puntuais que impliquen a toda a comunidade educativa e, de forma
xeral, dende as aulas, na propia documentación elaborada no centro, reparto
equitativo de tarefas, cargos de responsabilidade e modelos de comportamento
destinados a romper estereotipos de xénero.
16. Redistribución dos equipos de traballo do profesorado a través das distintas
coordinacións existentes e mediante a creación de novas coordinacións coas
correspondentes reduccións horarias: DACE, TICs, Seccións bilingües, EDLG,
Biblioteca, Club de Lectura, Formación do Profesorado, Revista e Internalización. Dar
a coñecer o funcionamento interno do centro educativo a través dunha maior
implicación do alumnado nas tarefas organizativas (colaboración en equipos de
traballo, bibliotecarios/as voluntarios/as).
17. Continuar co desenvolvemento das seccións bilingües sempre que o resultado da
creación das mesmas permita unha organización equitativa do alumnado nos
diferentes grupos.
18. Continuar coa hora semanal de conversa en inglés en 3º e 4º ESO, sempre que a carga
lectiva do profesorado o permita.
19. Promover a creación dunha “Axenda Social de Viós” que incluiría o tratamento
daqueles contidos de interese formativo para o alumnado dende o punto de vista
cívico e social e que non teñen cabida nas sesións lectivas por limitacións
relacionadas co desenrolo dos distintos currículos dos departamentos didácticos.
Ditos contidos trataranse nas sesións lectivas de titoría a través de talleres, pequenos
proxectos en colaboración con distintas asociacións sen ánimo de lucro e de
colaboración con asociacións da contorna e actividades de voluntariado.
20. Potenciar a implicación e a participación das familias.
a. Facilitar ás familias o coñecemento puntual do funcionamento do centro.
Publicación de circulares impresas ou online sobre a organización e o
funcionamento do centro, inicio de curso, materias pendentes, folga de
alumnado, axudas varias, programa de actividades, probas de acceso a ciclos
formativos...
Responsables: Equipo directivo, departamento de orientación e responsables
de actividades.
b. Comunicación titorías.
Promover a comunicación dos titores/as coas familias a través dun portal
creado na propia páxina web do centro como eixe vertebrador do intercambio
de información, para favorecer a subscrición e seguimento de compromisos
académicos e de convivencia.
Se fora necesario, reunións individuais presenciais para casos que así o
requiran.
Responsables: Equipo directivo, departamento de orientación e titores/as.
c. Promover a afiliación das familias á ANPA AS LAGOAS do IES de Viós e ao Banco
de Libros.
21. Promover e fomentar Proxectos e Intercambios educativos propios ou en
colaboración con outros centros, a Conxellería de Educación e outras Entidades…
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Responsables: Equipo directivo, coordinador de actividades extraescolares e
complementarias e demáis coordinacións.
22. Solicitar á incorporación do IES ao Programa de Intercambios Escolares Educhanges
en liña. No presente curso solicitarase para o alumnado de 2º ESO da sección bilingüe
de música en inglés.
23. Promover a mellora do funcionamento interno do centro:
a. Mediante a realización dun Protocolo de Gardas onde se redefinan as funcións
e o papel das mesmas unha vez superada a pandemia.
b. Seguir priorizando e apoiando a función dos/as titores/as desde a dirección,
mediante a realización de COTIs por niveis educativos.
c. Desenvolver o Plan de Acción Titorial axustandoo á realidade do centro e velar
polo seu cumprimento.
d. Mantemento do emprego do correo corporativo da xunta como medio para a
recollida de información relativa ao alumnado entre o/a titor/a e o
profesorado. Valorar a creación dun novo sistema de recollida de informes do
alumnado para atender ás solicitudes dos titores/as dun xeito máis
estructurado, completo e áxil.
e. Posta en valor dos Claustros ordinarios e Consellos Escolares, como
constatación máis directa e democrática do funcionamento interno do centro.
Nestes órganos colexiados abordaranse con normalidade aquelas cuestións
que a dirección considere necesarias tratar, dando a posibilidade a toda a
comunidade educativa representada de tomar a palabra e de expresar a súa
opinión con absoluta normalidade e regularidade.
f. Coordinar cos titores/as, Xefatura de estudos e Departamento de orientación o
traballo previo á realización das xuntas de avaliación. Elaborar un
procedemento máis completo e estructurado para a preparación e
desenvolvemento das sesións de avaliación.
g. Lograr que as xuntas de avaliación sexan un instrumento fundamental de
calidade educativa. Deberán ser entendidas como unha posta en común final
de cada trimestre, onde se poña de manifesto a utilidade do traballo previo e
colaborativo entre o titor/a e o profesorado de cada área. Do mesmo xeito, das
xuntas de avaliación deberán, no caso de ser necesarias, saír as iniciativas a
seguir para mellorar a marcha individual e colectiva do grupo.
h. Promover a elaboración dun informe final que recolla a evolución individual do
alumnado en todas materias reflectindo tamén as súas capacidades. A
finalidade de dito informe é orientar do xeito máis efectivo posible a súa
formación académica dende que se incorpora ao centro ata a consecución do
título da ESO.
i. Continuar coa entrega sistemática ao profesorado, por parte da dirección, do
material preciso (listados dos grupos, orlas, distribución do alumnado na aula,
horarios dos grupos, etc) para ao arranque do curso nas condicións máis
idóneas e inmediatas.
j. Creación da Xunta de Delegados/as ao comezo de cada curso escolar e velar
polo seu funcionamento.
k. Acordar e actualizar o protocolo para os días de ausencia colectiva do
alumnado, incluindo ao alumnado de 1º e 2º ESO.
24. Afondar no desenvolvemento do Proxecto lector:
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Deseño dun programa de biblioteca, segundo as instrucións para este curso sobre a
organización e funcionamento das bibliotecas escolares.
Reforzar a colaboración cos departamentos para a concreción das súas actividades
lectoras, de cara a elaboración de proxectos de investigación documental, tanto
individuais como cooperativas, con enfoques interdisciplinarios e impulsando a
integración das TIC.
Responsables: Coordinadora da biblioteca e departamentos didácticos.
25. Seguemento do PAT e as medidas curriculares e organizativas de atención a
diversidade.
Acción titorial: Tratar de mellorar a eficacia do programa de titoría a partir das
valoracións das actividades de titoría realizadas. Realización dunha memoria a fin de
curso destas actividades.
Atención á diversidade: Coordinar ó profesorado para a aplicación das medidas de
atención á diversidade. Incorporar aos proxectos didácticos a programación e
avaliación das mesmas e mellorar o seguimento destas medidas dende os
departamentos de orientación e os didácticos, titorías e informar á xefatura de
estudos.
Revisión dos programas de reforzo e recuperación nas materias pendentes e os
programas específicos para o alumnado repetidor.
Analizar os casos de exención de Francés.
Desenvolvemento de medidas de apoio particularmente para o alumnado con ACS.
Responsables: Equipo directivo, departamentos de orientación e didácticos, e
profesorado implicado.
26. Seguimento do Plan de Convivencia escolar tendo presente a Lei 4/2011 de
convivencia e participación da comunidade educativa e o Decreto 8/2015 que a
desenvolve.
Promover a difusión das actuacións á toda a comunidade escolar para fomentar a
implicación de todos/as na mellora da convivencia e coordinación titorial a través do
departamento de orientación para a posta en práctica.
Responsables: Xefatura de estudos, departamento de orientación e comisión de
convivencia.
27. Seguimento do Plan de Igualdade do centro.
Responsables: Equipo directivo e departamento de orientación
28. Revisión e actualización das Normas de Organización e Funcionamento do centro.
Favorecer a implicación de toda a comunidade educativa na redacción das novas
normas a fin de lograr o máximo consenso que garanta o cumprimento dos obxectivos
do Plan de Convivencia, a Lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade
educativa e o Decreto 8/2015 que a desenvolve, e Protocolos de actuación ante o
acoso escolar e o absentismo.
Responsables: Equipo directivo, claustro e consello escolar.
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29. Revisión e actualización do Proxecto Lingüístico.
Responsables: Equipo directivo, Coordinadora do EDLG, e departamentos didácticos.
30. Intentar acadar unha situación de normalidade na aprobación dos orzamentos xerais
do centro por parte da Consellería de Educación.
31. Adaptación, na medida do posible, das actividades complementarias á situación de
pandemia causada pola COVID-19, seguindo as instrucións do Protocolo de
Adaptación do IES de Viós.
Responsable: Coordinador do DACE, departamentos e equipos de dinamización e da
biblioteca.
32. Mellora de resultados e da calidade didáctica:
Actuación dos departamentos encamiñadas a:
- Revisión das programacións didácticas segundo as propostas do informe da
inspección educativa sobre as mesmas.
- Análise dos resultados polos departamentos.
Incorporar ás programacións didácticas actuacións encamiñadas a:
- Prever actividades diversificadas e variedade de recursos.
- Prever actividades adaptadas ó ensino telemático no caso dunha suspensión das
clases presenciais.
- Promover a implicación das familias.
- Potenciar as TIC.
- Potenciar actividades de lectura.
- Incentivar e valorar o esforzo.
- Favorecer a autoavaliación e a coavaliación.
Responsables: Departamentos didácticos.
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2.- HORARIO XERAL DO CENTRO

Aprobado polo Consello Escolar celebrado o día 17 de xullo do 2017.
a. Horario lectivo do centro
- Mañás de luns a venres: de 9.00 h. a 14.30 h.
o Seis sesións de 50 minutos.
o Un recreo de 30 minutos entre a 3ª e a 4ª sesión.
- Tarde do luns: de 16.30 h. a 18.10 h.
o Dúas sesións de 50 minutos.
Horario lectivo do centro adaptado á situación de pandemia pola COVID-19
- Mañás de luns e martes: de 9.00 h. A 14:45 h.
o Sete sesións de 45 minutos.
o Un recreo de 30 minutos entre 3ª e a 4ª sesión.
- Mañás de mércores, xoves e venres: de 9:00 h. a 14:30 h.
o Seis sesións de 50 minutos.
o Un recreo de 30 minutos entre 3ª e a 4ª sesión.
b. Apertura e peche do centro en período escolar
Durante o período lectivo (do 15 de setembro ó 22 de xuño), o centro abrirá e
pechará cunha marxe de 15 minutos respecto do horario lectivo, co fin de
facilitar a entrada e a saída do alumnado.
Neste curso escolar o centro abrirá cunha marxe de 30 minutos respecto do
horario lectivo, co fin de facilitar a entrada do alumnado seguindo as
instruccións establecidas no protocolo COVID-19 do IES de Viós.
c. Administración
A oficina administrativa estará aberta ao público co seguinte horario:
Período
Horario
1 de setembro- 10 de xullo
9.00- 14.00
10 de xullo- 31 xullo
10.00- 13.00
d. Horario de dispoñibilidade para uso do alumnado
- Biblioteca
A Biblioteca permanecerá aberta para o alumnado e, en xeral, para toda a
comunidade educativa nos recreos; a súa ampliación dependerá da
dispoñibilidade horaria do profesorado, especialmente da coordinadora da
biblioteca.
- Pavillón e Sala de usos múltiples.
Dentro do horario lectivo, sempre que non interfira coas clases e coa previa
solicitude e autorización da dirección.
- Alumnado transportado
O alumnado transportado accederá ao recinto tan pronto como cheguen os
autobuses. Nas saídas subirá aos autobuses dilixentemente e permanecerá
no recinto no caso de que estes non estean dispoñibles, sen que iso
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implique o libre acceso ou permanencia ao resto do alumnado, que se
aterán ao anterior.
e. Horario a disposición da comunidade educativa
Dentro do horario lectivo, sempre que non interfira coas clases e coa previa
solicitude e autorización da dirección.

Fora do horario lectivo, o centro abrirá o tempo imprescindible para atender as
necesidades derivadas da programación e realización de actividades
extraescolares que se aproben para o curso.

3.- ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS
TRANSPORTE ESCOLAR

Este servizo está xestionado pola Consellería de Educación, consta de 6 rutas:
A hora de chegada ao centro é ás 8.45 h. e a saída ás 14.30 h. todos os días de luns a
venres. O luns pola tarde a chegada é ás 16.15 h. e a saída ás 18.10. O tempo que
duran os traxectos e de 30 min. a 45 min.
Neste curso escolar a chegada ao centro da primeira ruta é ás 8.40, co fin de axilizar a
entrada no centro do alumnado. Debido a flexibilización horaria adaptada á situación
de pandemia pola COVID-19 as mañás de luns e martes a saída será ás 14:45 e non
haberá sesións lectivas pola tarde.
No seguinte cadro recóllese o número de usuarios/as por parada e servizo:

Contrato: XG846
Parada TORRENTE
Parada VIZOÑO ABAIXO
Parada CANDAL CRUCE
Parada CASA AMOR
Parada SAN BARTOLOME
Parada CASA BLANCA

Empresa: UTE HÉRCULES
Alumnado:
INÉS R. M.
PAULA P.R.
Alumno VÍCTOR L. P.

Alumno BREIXO P. S.
Alumnado:
CARLOS D. F.
AMANDA P. S.
Alumna IRIA B. S.

Alumnado:
CARLA F. G.
IRIA M. G.
CLARA R. P.

Parada MONTOUTO

Alumnado:
MARTÍN ALBERTO B. S.
SARA G. L.

Contrato: XG846

Empresa: UTE HÉRCULES
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Parada PENEDO

Alumnado:
LUCAS F. F.
BRAIS P.R.
MAURO S.B.

Parada CRUCEIRO MABEGONDO

Parada LAMASIAN

Parada VILAR CRUCE
Parada CASA BARRAL

Parada CRUCEIRO

Parada CRENDES 1
Parada CRENDES 2

Parada ORTO
Parada SEIXURRA

Alumnado:
ADRIANA B. M.
DIEGO C. L.
SILVIA M. L.
AITOR P. M.
LÚA S. V.
Alumnado:
ANDREA B. M.
SOFÍA F. M.
UXÍA F. V.
DANIELA G. D.
CLOE M. O.
MARTÍN M. F.
JOEL S. D.
Alumnado:
NOELIA L. D.
ISMAEL R. M.
Alumnado:
EVA A. P.
RUTH A. P.
ÉRIKA B. A.
CATUXA C. G.
ANXO F. G.
TEO F. C.
MARÍA G. P.
ANTONIO R. M.
IAGO S. G.
AITANA T. D.
DANA T. B.
Alumnado:
ADRIANA B. M.
ALEJANDRO C. M.
JORGE C. M.
MARCO F. M.
NOEMÍ G. L.
YERAY M. V.
ESTELA M. R.
NICOLÁS P. B.
HUGO P. O.
LEO R. T.
Alumna UXÍA C. R.
Alumnado:
MARA A. V.
DAMIÁN ALEJANDRO C. L.
MARTÍN P. G.
SAMUEL R. B.
SOFÍA R. B.
Alumnado:
ADRÍAN I. O.
PABLO V. G.
Alumno CRISTIAN GABRIEL M. D.

10

Contrato: XG846
Parada CRUCE ASCARIS

Empresa: UTE HÉRCULES
Alumnado:
UXÍA B. V.
PAULA SARAY C. G.
SABELA S. L.

Parada PRESEDO CRUCE

Alumnado:
AITANA A. C.

Parada ALDEA ABAIXO

Alumnado:
HUGO M. C.
PAULA M. C.

Parada BORREIROS

Alumnado:
NICOLÁS M. R.
JOEL R. B.
UXÍA S. G.

Parada CANCELADA

Alumnado:
YAGO C. S.
CARLA G. C.
IRENE R. F.
MARINA R. F.

Contrato: XG846
Parada PAZO

Empresa: UTE HÉRCULES
Alumnado:
CANDELA M. F.
MATEO M. F.

Parada CERNEDA

Alumnado:
CLAUDIA G. R.
IAN P. A.
CHRISTIAN V. G.
DANIELA V. R.

Parada VILANOVA

Alumnado:
MANUELA C. S.
ANA L. G.
JOSÉ M. S. P. V.
JUAN DIEGO S.P.V.
EDUARDO T. C.

Parada ATRIO

Alumnado:
ANTÍA C. S.
BELTRÁN F. G.
JORGE F. F.
MANUEL M. L.
PABLO M. L.
ALEJANDRO O. S.
DIEGO V. S.

Parada BAR JULIA

Alumnado:
DIEGO R. R.

Parada CR. MONTOUTO

Alumnado:
MARTÍN B. B.
BRAIS C. B.
LUA G. M.
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Parada PLAZA

Parada BEADE
Parada SAN MARCOS

Alumnado:
NAIARA C. S.
JOSÉ ÁNGEL D. H.
BLAS F. V.
CLAUDIA P. V.
LAURA V. B.
Alumno KEVIN M. H.

Alumnado:
ATALO B. G.
IVÁN C. P.
SARA C. T.
ELENA G. M.
ALBA G. M.
UXÍA L. L.
BRUNO M. S.
HUGO M. G.
DAMIÁN M. C.
DIEGO P. S.

Parada PENEDO ARRIBA

Alumnado:
NAIARA B. L.
VÍCTOR L. R.
DIEGO R. G.
ALEJANDRO S. I.

Contrato: XG846
Parada PEREIRA
Parada CRUDE DE COS
Parada LIMIÑON ABAIXO

Empresa: UTE HÉRCULES
Alumna AITANA F. L.
Alumno SANTIAGO B. R.
Alumnado:
ANTÍA L. F.
ROI L. F.

Parada CARREIRA

Alumnado:
ANTÍA C. B.
MARTA C. S
IRIA L. S.

Parada BELDOÑA

Alumnado:
JUAN RAMÓN D. B.
HUGO D. T.
CRISTINA G. L.
GABRIELA R. P.

Parada CASA PEPITO

Alumnado:
DANIEL A. D.
DAMIÁN M. C.
NOA P. S.
FRANCISCO T. N.

Parada CASA MIGUEL

Alumnado:
AARÓN A. P.
DANIELA B. A.
LAURA D. B.
SAMUEL G. D.
HIKARO N. A.
DYLAN N. P.
MANUEL V. G.
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Contrato: XG846
Parada POUSADA
Parada ESCOLA LEIRO

Empresa: UTE HÉRCULES
Alumna MARÍA M. R.
Alumnado:
LUCAS V. S.
SORAYA V. S.

Parada : BARRIO

Alumnado:
XIANA C. G. del V.
MARINA R. G.

Parada VILARDEL

Alumnado:
CARMEN L.S.
KEVIN M. H.
Alumno YAGO B. B.

Parada FREAN
Parada SAN PAIO

Alumnado:
NAIARA C. S.
PABLO P. G.
YAGO P. G.

Parada VILACOVA CRUCE

Alumnado:
NOELIA L. D.
ROSA L. D.
MARCOS L. S.
NICOLÁS L. S.
Alumno MIGUEL A. C. B.

Parada IGREXA LEIRO
Parada POCEIRA

Alumna UXÍA G. G.

4.- ORGANIZACIÓN ESCOLAR

4.1 DATOS ESTADÍSTICOS

PROFESORADO

M

H

Total

Comparte
centro

ESO
XD+PT(orientación)
Relixión
TOTAL

10
1
11

7
1
1
9

17
2
1
20

ALUMNADO
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
TOTAL

M
21
18
28
9
76

H
17
21
17
19
74

Total
38
39
45
28
150

1

Grupos
2
2
2
2
8
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PERSOAL NON
DOCENTE
AUXILIAR
SUBALTERNA
LIMPADORA
TOTAL

M

H

Total

1
1
2
4

0
0
0
0

1
1
2
4

4.2 DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS E MATERIAS

Datos referidos a data de 01 de outubro de 2021
1º ESO= 40 alumnos/as

1º A

1ºB

Relixión Valores Éticos
20
Francés
Exentos
17
3

Relixión Valores Éticos
10
10
Francés
Exentos
16
4

2º ESO= 35 alumnos/as

2ºA

2ºB

Relixión
18
Francés Exentos
17
1
Música
Música Bilingüe
3
15

Relixión Valores Éticos
7
10
Francés
Exentos
16
1
Música
Música Bilingüe
7
10

Matemáticas
17

Matemáticas Bilingüe
18

3º ESO= 40 alumnos/as
14

3º A

3ºB

Mat. Acad.
20
Relixión
20
Francés
16
Música
10

Mat. Acad. Mat. Aplic.
15
5
Relixión
Valores Éticos
8
12
Cuca
24

Música Bilingüe
30

4º ESO= 36 Alumnos/as

4º A
Relixión
23
BiXe/FeQ/EPVA
20
TIC/FRA
18/2

4ºB
Valores Éticos
13
TEC/CAAP/IAEE
3/5/5

LAT/ECO
11

EPVA/MUS/TIC/FRA
1/12/9/7
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4.3 CLAUSTRO DE PROFESORES E XEFATURAS DE DEPARTAMENTO

Relación por departamentos.

Dpto. de Educación Plástica e Visual
Francisco Beltrán Del Riego

Dpto. de Ciencias Naturais
Luis Antonio Peña Rodríguez

Dpto. de Matemáticas
Fernando Teijeiro Chantada
Mª Nieves Díaz Fernández

Dpto. Física e Química
Raquel Suárez Botana

Dpto. de Tecnoloxía
Manuel A. Naveira Cañas

Dpto. de Orientación
José Ángel Galán Tosar
Nuria Pozo Castro

Dpto de Educación Física
Roberto S. García Menéndez

Dpto de Música
Julia Cea Cabanelas
Rebeca Iglesias Prieto

Dpto de Lingua e Literatura Castelá Dpto. de Lingua e Literatura Galega
Mª Jesús Miramontes Otero
Marta Arce Babío
Ana A. Rodríguez Paredes
Verónica Rivas Yáñez
Dpto. de Inglés
Mª Begoña García Prieto
Dpto. de Xeografía e Historia
Balduino Montesino Ventura
Andrés R. Criado Castelo

Dpto de Francés
María Elena Fernández Rama
Dpto de Relixión
Ramón Fernández Martínez
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4.4 PROFESORADO E TITORÍAS DE GRUPO

PROFESORADO 1º ESO-A

TITORA NIEVES DÍAZ FERNÁNDEZ

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Andrés Criado

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Mª Jesús Miramontes

LINGUA E LITERATURA GALEGA

Marta Arce

INGLÉS

Julia Cea

FRANCÉS

Elena Fernández

TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS I

Mª Jesús Miramontes

MATEMÁTICAS

Nieves Díaz

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Luis Antonio Peña

EDUCACIÓN PLÁSTICA

Francisco Beltrán

EDUCACIÓN FÍSICA

Roberto S. García

RELIXIÓN

Ramón Fernández

PT

Nuria Pozo

EXENCIÓN FRANCÉS

Verónica Rivas
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PROFESORADO 1º ESO-B

TITORA

JULIA CEA

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Andrés Criado

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Mª Jesús Miramontes

LINGUA E LITERATURA GALEGA

Marta Arce

INGLÉS

Julia Cea

FRANCÉS

Elena Fernández

TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS I

Mª Jesús Miramontes

MATEMÁTICAS

Raquel Suárez

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Luis Antonio Peña

EDUCACIÓN PLÁSTICA

Francisco Beltrán

EDUCACIÓN FÍSICA

Roberto García

VALORES ÉTICOS

Elena Fernández

RELIXIÓN

Ramón Fernández

PT

Nuria Pozo

EXENCIÓN FRANCÉS

Verónica Rivas
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PROFESORADO 2º ESO-A

TITORA

ELENA FERNÁNDEZ

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Balduino Montesino

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Ana Rodríguez

LINGUA E LITERATURA GALEGA

Verónica Rivas

INGLÉS

Mª Begoña García

FRANCÉS

Elena Fernández

TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS II

Ana Rodríguez

MATEMÁTICAS

Francisco Beltrán

MATEMÁTICAS BILINGÜE

Fernando Teijeiro

FÍSICA E QUÍMICA

Raquel Suárez

TECNOLOXÍA

Manuel Naveira

MÚSICA

Rebeca Iglesias

MÚSICA BILINGÜE

Julia Cea

EDUCACIÓN FÍSICA

Roberto García

RELIXIÓN

Ramón Fernández

PT

Nuria Pozo
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PROFESORADO 2º ESO-B

TITOR

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Balduino Montesino

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Ana Rodríguez

LINGUA E LITERATURA GALEGA

Verónica Rivas

INGLÉS

Mª Begoña García

FRANCÉS

Elena Fernández

TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS II

Ana Rodríguez

MATEMÁTICAS

Francisco Beltrán

MATEMÁTICAS BILINGÜE

Fernando Teijeiro

FÍSICA E QUÍMICA

Raquel Suárez

TECNOLOXÍA

Manuel Naveira

MÚSICA

Rebeca Iglesias

MÚSICA BILINGÜE

Julia Cea

EDUCACIÓN FÍSICA

Roberto García

VALORES ÉTICOS

Elena Fernández

RELIXIÓN

Ramón Fernández

PT

Nuria Pozo

BALDUINO MONTESINO
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PROFESORADO 3º ESO-A

TITOR

MANUEL NAVEIRA

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Balduino Montesino

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Mª Jesús Miramontes

LINGUA E LITERATURA GALEGA

Verónica Rivas

INGLÉS

Mª Begoña García

CONVERSA INGLÉS

Mª Begoña García / Julia Cea

FRANCÉS

Elena Fernández

CULTURA CLÁSICA

Balduino Montesino

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

Nieves Díaz

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Luis Antonio Peña

FÍSICA E QUÍMICA

Raquel Suárez

TECNOLOXÍA

Manuel Naveira

MÚSICA

Rebeca Iglesias

MÚSICA BILINGÜE

Julia Cea

EDUCACIÓN PLÁSTICA

Francisco Beltrán

EDUCACIÓN FÍSICA

Roberto García

RELIXIÓN

Ramón Fernández
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PROFESORADO 3º ESO-B

TITORA

Mª JESÚS MIRAMONTES

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Balduino Montesino

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Mª Jesús Miramontes

LINGUA E LITERATURA GALEGA

Verónica Rivas

INGLÉS

Mª Begoña García

CONVERSA INGLÉS

Mª Begoña García / Julia Cea

FRANCÉS

Elena Fernández

CULTURA CLÁSICA

Balduino Montesino

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

Nieves Díaz

MATEMÁTICAS APLICADAS

Fernando Teijeiro

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Luis Antonio Peña

FÍSICA E QUÍMICA

Raquel Suárez

TECNOLOXÍA

Manuel Naveira

MÚSICA

Rebeca Iglesias

MÚSICA BILINGÜE

Julia Cea

EDUCACIÓN PLÁSTICA

Francisco Beltrán

EDUCACIÓN FÍSICA

Roberto García

VALORES ÉTICOS

Elena Fernández

RELIXIÓN

Ramón Fernández
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PROFESORADO 4º ESO-A

TITOR

FRANCISCO BELTRÁN

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Andrés Criado

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Ana Rodríguez

LINGUA E LITERATURA GALEGA

Marta Arce

INGLÉS

Mª Begoña García

CONVERSA INGLÉS

Mª Begoña García / Balduino Montesino

FRANCÉS

Elena Fernández

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

Fernando Teijeiro

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Luis Antonio Peña

FÍSICA E QUÍMICA

Raquel Suárez

TIC

Manuel Naveira

EDUCACIÓN PLÁSTICA

Francisco Beltrán

EDUCACIÓN FÍSICA

Roberto García

VALORES ÉTICOS

Verónica Rivas

RELIXIÓN

Ramón Fernández
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PROFESORADO 4º ESO-B

TITORA

MARTA ARCE

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Andrés Criado

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Ana Rodríguez

LINGUA E LITERATURA GALEGA

Marta Arce

INGLÉS

Mª Begoña García

CONVERSA INGLÉS

Mª Begoña García / Balduino
Montesino

FRANCÉS

Elena Fernández

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

Fernando Teijeiro

MATEMÁTICAS APLICADAS

Nieves Díaz

TIC

Manuel Naveira

CIENDIAS APLICADAS

Luis Antonio Peña

TECNOLOXÍA

Manuel Naveira

ECONOMÍA

Andrés Criado

I. A. E. E.
(Iniciac.Act.Empresariais.Emprendedoras)

Andrés Criado

LATÍN

Marta Arce

MÚSICA

Julia Cea

EDUCACIÓN PLÁSTICA

Francisco Beltrán

EDUCACIÓN FÍSICA

Roberto Selín García

VALORES ÉTICOS

Verónica Rivas

RELIXIÓN

Ramón Fernández
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4.5 CONSELLO ESCOLAR (pendente de renovación)

EQUIPO DIRECTIVO

Directora: Rebeca Iglesias Prieto
Xefe de Estudos: Roberto S. García Menéndez
Secretaria: Ana A. Rodríguez Paredes
PROFESORADO

Luis Antonio Peña Rodríguez
Ramón Fernández Martínez
Francisco Beltrán Del Riego . Persoa responsable en materia de igualdade.
Raquel Suárez Botana
NAIS/PAIS
Roberto Roel Rilo
Mª José Codesal Lagares
ALUMNADO
Aitana Tasende Domínguez
PAS

Pilar Suárez Vidal
CONCELLO

Gustavo Quindimil Gómez
ANPA

Mº Jesús Blanco Vázquez
4.6 COMISIÓN DE CONVIVENCIA

Directora: Rebeca Iglesias Prieto
Xefe de Estudos: Roberto S. García Menéndez
Orientador: José Ángel Galán Tosar
Profesorado:
Francisco Beltrán del Riego
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Profesorado:
Luis Antonio Peña Rodríguez
Alumnado:
Aitana Tasende Rodríguez
Nais e Pais:
Mº Jesús Blanco Vázquez
Persoal non docente:
Pilar Suárez Vidal
4.7 COORDINACIÓNS E EQUIPOS

Coordinador de Actividades Complementarias e Extraescolares: Roberto Selín
García Menéndez
Coordinadora de Formación do Profesorado: Rebeca Iglesias Prieto
Coordinadora de Equipo de Dinamización da Lingua Galega: Verónica Rivas
Yáñez
Coordinador Abalar e TIC: Manuel Antonio Naveira Cañas
Equipo da Biblioteca:
Coordinadora: Verónica Rivas Yáñez
Profesorado: Andrés Criado Castelo
Profesorado: Francisco Beltrán del Riego
Profesorado: Ana Rodríguez Paredes
Alumna: María Meléndrez Rodríguez
Equipo de Dinamización da Lingua Galega:
Coordinadora: Verónica Rivas Yáñez
Profesorado:
Julia Cea Cabanelas
Francisco Beltrán Del Riego
Fernando Teijeiro Chantada
Alumnado:
Saray Castro González (4ºA)
Aitana Tasende Domínguez (4ºB)
Persoal non docente:
Cristina López Sánchez
Equipo de Internacionalización:
Coordinadora: Julia Cea Cabanelas
Profesorado: Fernando Teijeiro Chantada
Coordinadora da Revista:
Marta Arce Babío
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4.9 CALENDARIO DO CURSO
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5.- PLAN XERAL DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE

DPTO. DE ORIENTACIÓN

PLAN
XERAL DE
ATENCION Á
DIVERSIDADE
PLAN XERA
29

NCION Á
1. INTRODUCIÓN.

2. XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO.
2.1 Contexto legal.
2.2 Contexto do centro.

3. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DE NECESIDADES.

4. OBXECTIVOS.

5. ACTUACIÓNS. MEDIDAS PARA A ATENCIÓN Á
DIVERSIDADE.
5.1 Atención xeral.
5.2 Medidas ordinarias.
5.3 Medidas extraordinarias.
6. PROCESO DE TOMA DE DECISIÓNS NA ATENCIÓN
DE ALUMNOS/AS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE
APOIO EDUCATIVO.

7. CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN E APLICACIÓN
DE MEDIDAS.
7.1 Organización.
7.2 Responsables.
7.3 Prioridades.
7.4 Horario-agrupamentos-proposta de atención.
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7.5 Reunións de coordinación (acceso á FPB e PMAR)
8. RELACIÓNS-COORDINACIÓNS-COMUNICACIÓNS.
8.1 Coas familias:
*Comunicacións.
*Autorizacións.
* Colaboracións.
8.2 Con outros servizos:
*EOE.
*Servizos sociais do Concello de Abegondo.
*SERGAS.
*...
8.3 Co centro adscrito.

9. ACTUACIÓNS A NIVEL DE DOTACIÓN.
9.1 No ámbito escolar.
9.2 No ámbito infraestrutural.

10. A AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA.

11. SEGUEMENTO AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN.
12. CONCRECIÓN DO PLAN (CURSO 2021-2022).
12.1 Necesidades do alumnado.
12.2 Contexto da COVID-19
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13. ANEXO.- PROTOCOLOS PARA A AUTORIZACIÓN E/OU
COMUNICACIÓN DAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS.
13.1 Solicitude de autorización familiar para a
realización dunha avaliación psicopedagóxica.
13.2 Solicitude de conformidade familiar respecto da
proposta de flexibilización do período de escolarización.
13.3 Comunicación ás familias da elaboración dunha
ACS.
13.4 Solicitude de conformidade familiar respecto da
proposta de ACS.
13.5 Comunicación ás familias do apoio realizado polo
profesorado de pedagoxía terapéutica.
13.6 Solicitude de demanda de intervención do D.O.
13.7 Solicitude de demanda de intervención do EOE.

1) INTRODUCIÓN.
Coa finalidade de formular unha serie de criterios que marquen a
actuación deste centro en canto á atención ás características individuais
do noso alumnado, o Claustro de profesores do IES de Viós aprobou
este “PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE”.
Á hora de iniciar a acción educativa, partimos da convicción de que
nas nosas aulas non atopamos un “alumnado-tipo”, nin que tampouco
debamos centrar o traballo a realizar nunha “media ideal” da clase.
Pensamos que o alumnado é “diverso” e así debémolo considerar á hora
de poñer en marcha o proceso de ensino-aprendizaxe.
Para nós no concepto de “diversidade” ten cabida toda persoa, dende
as máis capaces ata as máis necesitadas, dende as que viven en
ambientes sociofamiliares “ricos” ata as que se desenvolven en
ambientes desfavorecidos. Así que cada un dos nosos alumnos/as ten
unha diversidade de necesidades educativas debidas a múltiples factores
e circunstancias. Por iso, esta realidade ímola ter en conta para poder
proporcionarlle un ensino o máis axustado posible ás súas necesidades e
características.
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En función desa concepción que orienta este Plan, pretendemos
articular uns criterios compartidos por todo o profesorado, para levar a
cabo a atención á diversidade do noso alumnado.

2. XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO.
2.1 Contexto legal.
O presente PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE do
I.E.S. de Viós fundaméntase, entre outros, nos seguintes textos legais:
Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio de Educación (BOE 04-05-2006).
Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade
educativa.
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade
Autónoma de Galicia (DOG 29-06-2015).
Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento
orgánico dos institutos de educación secundaria (DOG 09-08-1996).
Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o
desenvolvemento
do Decreto 324/1996 polo que se aproba o
Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se
establece a súa organización e funcionamento (DOG 02-09-1997).
Decreto 120/1998 polo que se regula a Orientación Educativa e
profesional na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 27-04-1998).
Orde 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 (DOG
31-07-1998).
Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á
diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na
Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG 21-12-2011).
Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do
currículo nas ensinanzas de réxime xeral (DOG 07-11-95).
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Orde do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o
procedemento para flexibilizar a duración do período de escolarización
obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas
a condicións persoais de sobredotación intelectual (DOG 28-11-96).
Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación
psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas
especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o
procedemento e os criterios para a realización do dítame de
escolarización (DOG 19-12-96).
Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as
condicións e criterios para a escolarización en centros sostidos con
fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con
necesidades educativas especiais (DOG 30-01-2003).
Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de
atención específica ó alumnado procedente do estranxeiro (DOG
26-02-2004).
Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de
acceso aos ciclos formativos de formación profesional do sistema
educativo (DOG 16-12-2008).
Orde do 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres
para a obtención do título de graduado en educación secundaria
obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos (DOG 04-03-2009).
Orde do 24 de xuño de 2008, pola que se regula a ensinanza básica
para as persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade
Autónoma de Galicia (DOG 23-07-2008).
Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de
formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así
como o acceso e a admisión nestas ensinanzas.
Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas
medidas de atención á diversidade para o alumnado de Educación
Secundaria Obrigatoria.
Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para
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coordinar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos
de orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de
Galicia.

2.2 Contexto do Centro.
*Ensinanzas.
Neste IES impártense as seguintes ensinanzas:
-ESO: Educación Secundaria Obrigatoria.
No centro están a funcionar un total de 8 unidades da ESO. O
número de alumnos/as é de 151 e o de profesores de 20 (un compartido
con outro centro).
*Servizos.
O centro conta cun servizo de transporte escolar diario (6 rutas).
O centro tamén conta cun servizo de biblioteca aberto a toda a
comunidade educativa.
*Centro adscrito.
Está adscrito a este IES o seguinte centro de Educación Primaria:
CEIP de San Marcos (Abegondo)
*Situación

socioxeográfica.

Polas súas características xeográficas e sociais, o IES de VIÓS pode
incluírse na categoría de centro de carácter rural, é dicir, situado nunha
parroquia pouco poboada, pertencente ao Concello de Abegondo, aínda que
con bastante relación coa cabeceira municipal (San Marcos) e a cidade de
A Coruña. O alumnado procede, maioritariamente, das diferentes
parroquias do municipio, sendo o único centro de Secundaria do mesmo.
O IES de VIÓS atópase nun medio que presenta as seguintes
características socioeconómicas e culturais:
1. O centro responde a unha contorna socioeconómica e cultural
fundamentalmente medio-baixa, onde predominan familias con estudos
primarios e pertencentes ao medio semi-rural. Como xa quedou sinalado o
alumnado procede dun ámbito xeográfico moi amplo que abarca todo o
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Concello de Abegondo. Isto significa que os máis deles acuden ao centro
nunha das rutas do transporte escolar público.
2. Atendendo á profesión dos pais, predominan os dedicados a
profesións do ámbito manual-asalariado, abundan menos os funcionarios e
só unha pequena cantidade de profesións liberais.
3. Polo que atinxe ao alumnado, a maioría recibe das familias o apoio
e os medios para a súa formación e estudos. De tódolos xeitos compre
sinalar que temos algunas familias con escasos medios económicos.
4. Aínda que a maioría do alumnado vive no medio rural, a lingua
máis empregada por este é o castelán.
5. A diferencia do que está a suceder noutros centros da comarca,
neste IES a incorporación de alumnado estranxeiro é moi baixa.
6. A zona dispón dunha boa dotación en infraestruturas culturais e
deportivas.
7. Polo que respecta ao equipamento sanitario conta, na capital
municipal, cun centro de saúde do SERGAS, importante en casos de
urxencias médicas.
*Departamento de orientación.
O centro conta cun departamento de orientación cunhas funcións e
composición segundo o sinalado no D. 120. O presente curso 2021-2022
está composto polos seguintes membros:
-Xefe do departamento: José Ángel Galán Tosar.
-Profesora de Pedagoxía Terapéutica: Nuria Pozo Castro.
Profesorado que imparte en distintos niveis:
-Julia Cea Cabanelas, titora e profesor do ámbito socio-lingüístico.
-Mª Nieves Díaz Fernández, titora e profesora do ámbito
científico-matemático.
-Xefa do departamento de orientación do centro adscrito (CEIP San
Marcos).
No cadro seguinte aparece reflectido o horario de atención aos
diferentes membros da comunidade educativa, por parte do orientador do
IES:
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ÁMBITO DE ATENCIÓN

HORARIO

Alumnado

Adaptarase ás necesidades do alumnado,
dentro do marco do horario do orientador,
podendo incluír os tempos de recreo

Familias

Adaptarase ás necesidades das familias,
dentro do marco do horario do orientador.

Profesorado
Centro adscrito (demanda do/da
orientador/a e/ou equipo directivo

Durante todo
orientador

o

horario

lectivo do

Durante todo o horario do orientador.

3. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DE NECESIDADES.
Logo dunha análise da nosa situación como centro, consideramos que
as necesidades que debemos de atender especialmente son:
-Propiciar unha educación de calidade para todo o alumnado do noso
centro.
-Identificar, do xeito máis temperán posible, as necesidades educativas
do noso alumnado.
-Atender ás necesidades detectadas coa fin de que cada alumno/a acade
o máximo desenvolvemento posible das súas capacidades.
-Establecer accións de carácter compensatorio en relación cos/coas
alumnos/as do noso centro que se atopen en situacións desfavorables, con
especial atención para o alumnado procedente do estranxeiro (se se dese o
caso) e o pertencente á etnia xitana.

4. OBXECTIVOS.
En función das necesidades expresadas, propoñémonos os seguintes
obxectivos:
-Posibilitar o acceso ao currículo de todo o alumnado.
-Establecer procedementos que permitan a identificación temperá das
necesidades educativas do alumnado.
-Establecer uns procesos na toma de decisións en diferentes situacións.
-Deseñar respostas axeitadas para a atención das necesidades educativas
do alumnado.
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-Aproveitar adecuadamente os recursos humanos e materiais existentes
no centro para atender á diversidade.
-Establecer uns criterios pedagóxicos que orienten as medidas a adoptar
co alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
5. ACTUACIÓNS. MEDIDAS PARA A ATENCIÓN Á
DIVERSIDADE.
Partindo do principio de que cada alumno/a é diverso (distinto),
diferenciaremos as seguintes modalidades de atención:
5.1 Atención xeral.
Como norma xeral o IES de Viós buscará adecuar a súa estrutura
organizativa (horarios agrupamentos, espazos) e a organización e xestión
das aulas ás características de todo o alumnado e especialmente daquel que
presenta necesidades específicas de apoio educativo.
O profesorado do centro acomodará o proceso de ensino-aprendizaxe ás
condicións particulares de cada alumno/a e/ou grupo, o que se pode traducir
nunha flexibilización metodolóxica, organizativa e de cooperación familiar.
Así, haberá alumnos/as que requirirán exemplificacións, explicacións ou
exercicios específicos; outros/as aos que lles haberá que dar certas
responsabilidades; outros/as que necesitarán estar nun grupo, do que
recibirán as axudas que precisan; outros/as que haberá que poñer
frecuentemente en situación de éxito; outros que haberá que avaliar
adaptando tempos, instrumentos ou procedementos, etc.
En todo momento teranse en conta os principios de que a cada alumno/a
se lle ensinará partindo do seu nivel de coñecementos previos e dentro da
súa zona de desenvolvemento próximo e se respecte o seu ritmo de
aprendizaxe.
Neste tipo de atención será necesario que o/a titor/a realice as seguintes
actuacións: establecer a coordinación entre o distinto profesorado; coñecer
a situación persoal e escolar de cada alumno/a; coñecer os principais datos
evolutivos e de saúde, o estilo e o ritmo de aprendizaxe, a metodoloxía
máis adecuada para cada alumno/a, ...
5.2 Medidas ordinarias.
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Na atención daquel alumnado con necesidades educativas de apoio
educativo (incluída a sobredotación), dende o punto de vista propiamente
académico, establécense varias medidas ordinarias de atención:
a) Adecuación da estructura organizativa do centro e das aulas.
Como norma xeral o IES de Viós buscará adecuar a súa estrutura
organizativa (horarios agrupamentos, espazos) e a organización e xestión
das aulas ás características do alumnado implicado.
Para o anterior levaranse a cabo as seguintes actuacións:
-O/A orientador/a recabará (principalmente no último trimestre do
curso anterior) dos/das orientadores/as e titores/as do alumnado de 6º de EP
información sobre o alumnado que accede á ESO. Recollérase, entre outras,
informacións sobre as MAD aplicadas, os estilos de aprendizaxe, os
aspectos sociais e relacionais e as necesidades específicas que pode
presentar ese alumnado.
-Na primeira quincena de setembro o profesorado de 1º, o/a
orientador/a, o profesorado de apoio e a xefatura de estudos manterán as
reunións oportunas para organizar os grupos do xeito máis eficaz para
atender as necesidades detectadas con anterioridade.
-A xefatura de estudos adaptará (se fose necesario) os horarios dos
grupos para atender de xeito máis efectivo as necesidades detectadas.
b) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao
alumnado.
As respectivas programacións didácticas adecuaranse ás
características do/da alumno/a concreto/a implicado/a e do seu contorno.
En todas as programacións didácticas deberán aparecer recollidas as
medidas que se propoñen para a atención ás características que poida
presentar un/unha alumno/a (trastorno por déficit de atención e
hiperactividade (TDAH), trastorno do espectro do autismo (TEA), trastorno
de conduta, discapacidades sensoriais, discapacidade motora, síndrome de
down e discapacidade intelectual, altas capacidades...).
O departamento de orientación informará, ao profesorado implicado
(durante o período de avaliación inicial) sobre a atención educativa
necesaria para cada alumno/a con neae.
c) Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de
avaliación.
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As programacións didácticas dos distintos departamentos recollerán
as adaptacións de tempos, instrumentos e procedementos de avaliación no
suposto de que algún/algunha alumno/a sexa diagnosticado de trastorno por
déficit de atención e hiperactividade (TDAH), trastorno do espectro do
autismo (TEA), trastorno de conduta, discapacidades sensoriais,
discapacidade motora, síndrome de down e discapacidade intelectual, altas
capacidades...

d) Medidas e actuacións no eido da convivencia.
Está a funncionar unha “aula de atención educativa e convivencia”
(AAEC) e unha “aula inclusiva” (AI). Os seus respectivos réximes de
funcionamento aparecen recollidos no “Plan da convivencia” do centro,
xunto coas demáis medidas e actuacións destinadas a mellorar a
convivencia no IES.
e) Desdobramento de grupos.
Contémplanse os seguintes desdobramentos:
-Permanente.- En matemáticas de 3º e 4º segundo as opcións
matemáticas académicas e matemáticas aplicadas.
f) Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade
horaria.
Esta medida ordinaria de atención á diversidade é definida, segundo
a normativa oficial, como: “unha medida ordinaria de atención á
diversidade que afecta a elementos non prescritivos do currículo, é dicir, á
secuencia de contidos, ás formas e instrumentos de avaliación, á
organización da aula, aos agrupamentos de alumnos e todo aquilo incluído
dentro do ámbito da metodoloxía”.
Esta medida pode concretarse na práctica do noso centro deste xeito:
-Medidas que o/a propio/a profesor/a deseña e aplica con aqueles
alumnos/as que teñen unhas certas dificultades de seguimento da
programación diaria (traballos específicos de recuperación ou reforzo de
determinados contidos, traballos de ampliación, temporización de contidos,
ritmo de aprendizaxe, ...).
-No suposto de que houbese profesorado con dispoñibilidade horaria, na
actualidade non existe esa situación, priorizaríase o apoio nas áreas
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instrumentais (lingua galega, lingua castelá e matemáticas) dentro da aula
ordinaria (Circular 8/2009 segundo “Orde do 17 de xullo de 2007”).
g) Programas de enriquecemento curricular.
Para a aplicación desta medida haberá que partir sempre dunha
avaliación psicopedagóxica, cuxo resultado aconselle a devandita medida.
Seguirase o sinalado na “Orde do 28 de outubro de 1996 pola que se
regulan as condicións e o procedemento para flexibilizar a duración do
período de escolarización obrigatoria dos alumnos con necesidades
especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual”.
h) Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas
(segundo Circular 8/2009)).
OBSERVACIÓN.- Recóllese a continuación o procedemento a
seguir no suposto de que se puidesen poñer en funcionamento nun
próximo
curso
(NO
CURSO
ACTUAL
NON
ESTÁN
INSTAURADOS).
Esta medida de atención á diversidade persigue potenciar as áreas
instrumentais básicas (lingua galega, lingua castelá e matemáticas) naquel
alumnado que presente déficits formativos importantes nesas materias.
Poderá ser susceptible de incorporación a esta medida o seguinte
alumnado: o alumnado de 1º curso que accedese a ESO por imperativo
legal, aquel que repita 1º curso, aquel que promocionase a 2º curso sen
superar todas ou algunha das áreas sinaladas, ou aquel que repita 2º curso.
Os programas a desenvolver nestes grupos específicos estarán
baseados nos mínimos esixibles das materias de lingua galega, lingua
castelá e matemáticas para o curso que corresponda, e buscarán a atención
personalizada para logralo dominio suficiente reflectido nos referidos
mínimos.
Para a avaliación do alumnado incluído nestes grupos, os
departamentos didácticos establecerán, na súa programación, o
procedemento para a cualificación das materias pendentes ou da nota final
do curso correspondente.
Para a incorporación do alumnado a estes grupos, levarase a
cabo o seguinte proceso:

41

*Grupo de 1º.- Nos primeiros días de setembro, unha vez que xa
estea confirmada a matrícula, terá lugar unha reunión na que participarán
o/a xefe/a de estudos, o/a orientador/a, os titores/as dos grupos de 1º e o
profesorado que vai a impartir as áreas instrumentais básicas. Nesta reunión
realizarase a proposta do alumnado que se vai a incluír nese grupo
específico. Para iso valorarase a información recollida do centro de
Primaria (alumnado que se incorpora á etapa), ou a información recollida
do curso anterior (alumnado que vaia a repetir o curso).
Grupo de 2º.- Nos primeiros días de setembro, unha vez que xa estea
confirmada a matrícula, levarase a cabo unha reunión na que participarán
o/a xefe/a de estudos, o/a orientador/a, os titores/as dos grupos de 1º e o
profesorado que vai a impartir as áreas instrumentais básicas. Nesta reunión
realizarase a proposta do alumnado que se vai a incluír nese grupo
específico. Para iso valorarase a información recollida do curso anterior,
tanto no caso do alumnado que promociona dende o 1º curso, como o do
que vaia a repetir ese nivel.
A impartición das Linguas Galega e Castelá corresponderalle ao
profesorado dos Departamentos de Lingua Galega e Literatura, Lingua
Castelá e Literatura, Inglés, Francés e Latín. A impartición da área de
Matemáticas corresponderalle ao profesorado dos departamentos de
Matemáticas, Física e Química, Bioloxía e Xeoloxía e Tecnoloxía.
Consideración importante.- Esta medida de atención terá un
carácter revisable. Así, a permanencia, a saída ou a posterior inclusión
nun grupo específico, dependerá de que se manteñan ou non, as
condicións que aconsellaron a decisión adoptada.
i) Programas de recuperación (materias non instrumentais).
Destinados ao alumnado que promocione a 2º curso coas áreas
instrumentais superadas e con outras materias suspensas.
No suposto de que se puidesen impartir, seguirán o sinalado na Circular
8/2009.
k) Programas específicos personalizados (alumnado que permanece
un ano máis no mesmo curso).
Destinados ao alumnado repetidor. No caso do alumnado de 1º e 2º
cursos contemplarase a posibilidade da incorporación a un grupo específico
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nas áreas instrumentais (se os houbese) ou a un programa de recuperación
noutras áreas (se houbese o devandito programa).
Seguirán o sinalado na Circular 8/2009.
l) Programa de habilidades sociais.
Buscarase implementar un programa que, baixo formas de utilización
diferentes, poida ser utilizado na práctica educativa do noso centro,
ademáis como o sinalado na Circular 8/2009.
O programa terá como obxectivos o desenrolo das seguintes
capacidades:
*Mellorar a competencia social e emocional dos alumnos/as, para
que interactúen axeitadamente coas persoas do seu entorno.
*Reducir as conductas pasivas e agresivas e mellorar a autoestima.
*Favorecer o comportamento asertivo, adoitando actitudes de
respeto, cooperación, participación e interese cara as demáis persoas.
m) Atención durante a exención da segunda lingua estranxeira.
Seguirase o sinalado no punto noveno da “Resolución do 17 de xuño
de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola
que se ditan instruccións para o desenvolvemento das ensinanzas de
educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e
bacharelato no curso académico 2021-22”,que indica o seguinte:
“O alumnado dos cursos primeiro e segundo que presente
dificultades continuadas no proceso de aprendizaxe, en particular nas
materias lingüísticas, poderá quedar exento de cursar a materia de Segunda
Lingua Estranxeira. Neste caso recibirá reforzo educativo naqueles
aspectos no que se detectarán as dificultades, logo do informe pertinente da
persoa titora da etapa ou do curso anterior, coa colaboración do
departamento de Orientación, no cal se fará explícito o motivo da medida
adoptada. Nos seus documentos de avaliación figurará coa mención de
exento/a”.
“A competencia da decisión recaerá na dirección do centro docente,
oídas as nais, pais ou os/as titores/as legais do alumnado afectado pola
medida”.
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n) Optatividade.
Seguirase o sinalado no Decreto 86 Asesorarase o alumnado cara a
propiciar unha elección o máis axeitada posible aos seus intereses e
características cando vaian a acceder aos niveis de 3º e 4º.
5.3 Medidas extraordinarias.
Na atención daquel alumnado con necesidades educativas de apoio
educativo (incluída a sobredotación), dende o punto de vista propiamente
académico, establécense varias medidas extraordinarias de atención:
a) Adaptacións curriculares.
Esta medida extraordinaria de atención á diversidade é definida,
segundo a normativa oficial, como: “as modificacións dun ou de máis
elementos prescritivos do currículo, como son os obxectivos, os contidos e
os criterios de avaliación, para atender as necesidades educativas dun
alumno ou alumna motivadas tanto por unha determinada dificultade
persoal como polas súas capacidades excepcionais”.
Cando se realice no noso centro, seguirá o establecido na Orde 6 de
outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas
ensinanzas de réxime xeral.
Para levar a cabo esta atención extraordinaria, haberá que contar coa
autorización do servizo de inspección educativa.
b) Apoio do profesorado especialista en pedagoxía terapéutica.
É unha medida que contempla o apoio temporal do/da profesor/a
especialista de pedagoxía terapéutica. Para a súa realización será preciso
que os docentes implicados no caso (profesor/a titor/a, profesorado de área
implicado, profesor/a de P.T.), xunto co/coa orientador/a, manteñan unha
xuntanza na que decidirán a conveniencia deste tipo de apoio así como as
súas condicións.
Neste tipo de reforzo valorarase a posibilidade de realizar unha
avaliación psicopedagóxica do/da alumno/a sinalado/a (segundo apartado
nº 10 deste plan).
A proposta de apoio para o alumnado implicado, será comunicada
polo/a orientador/a dirección do centro (a través da xefatura de estudos),
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cando menos unha vez por trimestre ou cando as modificacións que se
realicen así o aconsellen.
c) Flexibilización da duración do período de escolarización.
*No caso de alumnado con necesidades educativas asociadas a
condicións persoais de sobredotación intelectual, seguirase o disposto na
“Orde do 28 de outubro de 1996”. En canto aos prazos de presentación de
solicitudes terase en conta o sinalado no artigo 31º da “Orde do 27 de
decembro de 2002”.
*Para o resto do alumnado con necesidades educativas seguirase o
disposto na sección III da “Orde do 27 de decembro de 2002”.

d) CICLOS DA FORMACIÓN PROFESIONAL BASICA.
Seguirase o sinalado na “Orde do 13 de xullo de 2015”.
Finalidade e obxectivos.
Artigo 2 da devandita orde.
Perfil do alumnado.
Artigo 3 da devandita orde.
Requisitos de acceso.
Artigo 10 da devandita orde.
Procedemento de incorporación a un ciclo básico.
Artigo 11 da devandita orde.
Solicitude de admisión e matrícula.
Artigo 12 da devandita orde.
Actuacións dende o centro.
En vistas do sinalado con anterioridade, será no último trimestre de
cada curso (meses maio/xuño), cando os equipos docentes empecen a
analizar que alumnado necesitaría ser proposto para cursar un ciclo da
Formación Profesional Básica o seguinte curso escolar. A Xefatura de
estudos sinalará data para a reunión dos equipos, e nesas reunións estarán
presentes o/a xefe/a de estudos e o/a orientador/a do centro.
Unha vez determinado o alumnado susceptible de ser proposto, o/a
titor/a respectivo e o orientador/a contactarán coas familias para informalas
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sobre a devandita proposta, as condicións de acceso a estas ensinanzas, a
súa estructura, a oferta das mesmas e as saídas académicas e profesionais
das que dispoñen.
No caso dalgúns alumnos/as haberá que esperar á avaliación da
convocatoria extraordinaria de setembro, para proceder a propoñer o seu
acceso á formación profesional básica.
e) Atención educativa ao alumnado que por circunstancias
diversas, presenta dificultades para unha asistencia continuada ao
centro educativo.
Para o susposto do alumnado susceptible de recibir “Atención
educativa hospitalaria e domiciliaria”, seguirase o disposto no artigo 25 do
D/229 (DOG do 21 de decembro de 2011).
Sinalar que a autorización da atención educativa domiciliaria
correspóndelle á Administración educativa, polo que previa a dita atención
haberá que presentar a correspondente solicitude ante o Servizo de
Inspección.
f) Grupos de adquisición das linguas (segundo a “Orde do 20 de
febreiro de 2004”).
g) Grupos de adaptación da competencia curricular (segundo a
“Orde do 20 de febreiro de 2004”).
h) Apoio ao alumnado procedente do estranxeiro que presenta
descoñecemento das linguas vehiculares da nosa Comunidade.
Ante a posible chegada de alumnado inmigrante que presente
descoñecemento das nosas linguas vehiculares (chegada que habitualmente
sucede ao longo do curso), e dado que a administración educativa nunca
dota de profesorado de apoio aos centros en esta situación, propoñemos
un apoio realizado a partir das seguintes premisas:
1º Apoio temporal do profesorado de reforzo que cada curso se
estableza (se o houbese) ou do profesorado especialista de P.T. (neste
último caso segundo as prioridades sinaladas no punto 7.3 do presente
Plan). No suposto de que non houbese profesorado con dispoñibilidade
horaria habería que incluír o alumnado implicado nun programa de reforzo
nas áreas instrumentais básicas (se o houbese), intentando que tivese
recursos de tipo informático que puidesen propiciar unha aprendizaxe o
máis autónoma posible (sempre baixo a supervisión e axuda do profesor
46

correspondente). Se o anterior tampouco fose posible, incorporaríase á aula
ordinaria cos recursos sinalados.
2º Con este alumnado priorizarase a adquisición dunha mínima
competencia a nivel comprensivo-expresivo das linguas vehiculares. O
obxectivo deste apoio será levar a cabo unha formación inicial básica nas
linguas do ensino cara a conseguir a incorporación, o máis temperá posible,
ás actividades de aprendizaxe de aula.
3º O alumnado obxecto deste reforzo poderá permanecer fóra da aula
un máximo de 24 períodos (segundo a “Orde do 20 de febreiro de 2004
pola que se establecen as medidas de atención específica ó alumnado
procedente do estranxeiro”). Este horario poderá irse reducindo
progresivamente a medida que o/a alumno/a avance no dominio da lingua
vehicular de aprendizaxe.
4º Coa finalidade de facilitar a integración escolar e social do
alumnado implicado, este permanecerá co seu grupo ordinario de referencia
nas materias de educación física, música e educación plástica e visual, así
como no período de titoría.
5º En canto á duración deste reforzo específico, determínase que se
manteña o tempo preciso para superar as súas necesidades educativas
debidas ó descoñecemento das linguas.
6º Para levar a termo este tipo de reforzo será necesaria unha
avaliación inicial (artigo 2º da “Orde do 20 de febreiro de 2004). Logo desa
avaliación inicial, de considerarse necesario, o departamento de orientación
realizará a avaliación psicopedagóxica correspondente.
7º Os docentes implicados no caso (profesor/a titor/a, profesorado de
área, profesorado de P.T.) xunto co/coa orientador/a, realizarán unha
xuntanza na que se decidirá a conveniencia deste tipo de apoio así como as
súas condicións.
8º Obviamente o anterior non excluiría a realización de actividades
específicas de aprendizaxe das linguas vehiculares no contexto da aula
ordinaria en todas as materias en que fose posible.
6. PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN NA ATENCIÓN DE
ALUMNOS/AS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO
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EDUCATIVO (concreción dos tempos e formas de coordinación no seo
do centro).
O proceso para a actuación do departamento de orientación e o
profesorado implicado será o seguinte:
1) Cando o profesorado observe dificultades específicas nun/nunha
alumno/a comunicarallo ao/a titor/a correspondente que recollerá as
suxestións e observacións que achegue o profesorado implicado. Se o/a
titor/a considerase que as devanditas dificultades impiden un axeitado
desenvolvemento escolar, comunicarallo a situación ao/á xefe/a de estudos
e ao/á orientador/a do centro, mediante a presentación de demanda de
intervención do D.O.
2) Se fose un alumno/a que presentase necesidades evidentes debido
a condicións de: sobredotación, discapacidade cognitiva, discapacidade
sensorial, discapacidade motórica, ... iníciase un proceso de avaliación
psicopedagóxica que implica a intervención do profesorado que estea
prestando atención ao/á devandito/devandita alumno/a (titor/a, profesorado
das diferentes materias e o profesorado de P.T. se fose o caso), o/a
orientador/a do centro e, se fose necesario, o especialista correspondente do
equipo específico provincial (previa solicitude de intervención). Durante
este proceso de avaliación psicopedagóxica o profesorado que lle imparte
docencia directa ao/á alumno/a colaborará facilitando e recollendo
información, empregando para elo os instrumentos que fosen necesarios.
3) Procederase á elaboración e aplicación dunha Adaptación
Curricular Significativa, só se os resultados da avaliación psicopedagóxica
indican que non é suficiente a revisión ou adopción de medidas de reforzo
educativo. Chegados a este punto no centro deberá realizarse unha reunión
coordinada polo/a xefe/a de estudos á que asistirán o/a titor/a, os/as
profesores de materias que se consideren obxecto de adaptación curricular,
o/a profesor/a de apoio e o/a orientador/a. Nesta reunión decidirase a
pertinencia da adaptación curricular, así como aqueles elementos do
currículo que, se é o caso, deberán ser modificados .
O 1º compoñente na elaboración da A.C.S. será o resumo dos
resultados da avaliación psicopedagóxica.
4) No caso de que o/a alumno/a presente dificultades de aprendizaxe
non asociadas a condicións de sobredotación ou discapacidades evidentes,
o profesorado coa colaboración do/da orientador/a avaliará as condicións
que poden influír na aprendizaxe do/a alumno/a e tomaranse as medidas de
reforzo educativo axeitadas para cada caso. Ditas medidas poden
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contemplar: adaptacións na metodoloxía, adaptacións nos procedementos e
instrumentos de avaliación, actividades de aprendizaxe máis secuenciadas e
estruturadas, materiais didácticos diversos, cambios nos agrupamentos,
ritmo de aprendizaxe, apoio específico, ....
5) O/A profesor/a modifica a súa intervención e axusta a súa
programación e as estratexias instrutivas para facilitar o progreso do/da
alumno/a. Pero no caso de que as novas medidas adoptadas nun prazo
determinado de tempo non resulten axeitadas, poderíase suxerir a súa
modificación ou axuste, ou por outra parte iniciarse un proceso de
avaliación psicopedagóxica nos termos sinalados no punto 2 deste proceso.
6) Unha vez realizada a avaliación psicopedagóxica iníciase, se é o
caso, o proceso de elaboración da A.C.S.
7. CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN E APLICACIÓN
DE MEDIDAS.
7.1 Organización.
As intervencións específicas que sexan precisas por parte do/da
profesor/a especialista de pedagoxía terapéutica ou de audición e linguaxe
(se o houbese) serán propostas e deseñadas polo departamento de
orientación, do que forman parte, en colaboración co titor/a do grupo ao
que pertence o alumno. Tenderase a que as devanditas actuacións se leven a
cabo dentro da aula, xunto co resto do alumnado dese grupo.
7.2 Responsables.
O profesorado especialista en pedagoxía terapéutica do centro e o
profesorado que realice apoios nas diferentes aulas.
Cando as medidas de atención á diversidade o requiran e o
profesorado especialista non teña dispoñibilidade horaria, contemplarase a
posibilidade de apoio por parte doutro profesorado que si a teña (Circular
8/2009 segundo “Orde do 17 de xullo de 2007).
7.3 Prioridades.
A atención directa por parte do profesorado especialista en pedagoxía
terapéutica levarase a cabo tendo en conta os seguintes criterios de
prioridade:
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1. Alumnado con necesidades de tipo permanente (discapacidade
cognitiva, trastorno do espectro do autismo, plurideficiencias,
discapacidade sensorial, discapacidade motórica, ...).
2. Alumnado que aínda que se prevea que as súas necesidades sexan
temporais, teñan unha Adaptación Curricular Significativa.
3. Alumnado con Reforzo Educativo (sempre que os puntos
anteriores o permitan), segundo os seguintes criterios:
Priorizaranse os niveis de 1º a 2º.
Atenderase primeiro os RE que repiten curso que os que non (neste
criterio terase en conta o aproveitamento amosado polo/a alumno/a).
4. Como norma xeral atenderase a aquel alumnado que así o
aconselle o correspondente informe.

7.4 Horario-agrupamentos-proposta de atención.
O profesorado de PT, xunto co/coa orientador/a, establecerán o
horario de atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio
educativo así como os agrupamentos que se establezan. Esta proposta de
atención seralle presentada ao profesorado afectado para o seu
coñecemento e consideración. De aquí deberá xurdir a proposta definitiva
de prestación do servizo de apoio que se remitirá á dirección do centro (a
trvés da xefatura de estudos) para o seu coñecemento e aprobación.
As propostas de atención serán modificables en función das distintas
circunstancias que vaian xurdindo ao longo do trimestre. Todas as
modificacións que fose necesario realizar levarán parella a elaboración
dunha nova proposta de organización que substituirá á anterior.
7.5 Reunións de coordinación para o acceso aos ciclos da FPB e
no suposto de incorporación a un PMAR.
Ciclo da FPB.- O proceso para propoñer a un/unha alumno/a a un
ciclo da FPB (dentro do acceso á oferta obrigatoria), será o sinalado no
artigo 11 da “Orde do 13 de xullo de 2015”.
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Acceso a un PMAR.- No suposto de que houbera que propoñer a
un/unha alumno/a que, por traslado de centro (no noso IES non está
implementada está medida de atención á diversidade) se considerase
convinte a incorporación a un PMAR, o proceso será o sinalado no artigo 6
da “Resolución do 27 de xullo de 2015”.

8)
RELACIÓNS-COORDINACIÓNS-COMUNICACIÓNS:
COAS FAMILIAS / CON OUTROS SERVIZOS / CO CENTRO
ADSCRITO.
8.1 Coas familias.
*Comunicacións.
As familias deberán ser informadas, mediante escrito, das seguintes
situacións:
-Cando se adopte a decisión de proceder ao apoio dun/dunha
alumno/a, se este apoio supón a intervención do profesorado de pedagoxía
terapéutica do centro. Explicitaranse as materias nas que se centrará este
apoio.
-Cando se adopte a decisión de proceder á elaboración dunha
adaptación curricular. Explicitaranse as materias nas que procederá á
adaptación.
-Unha vez rematado o proceso de avaliación psicopedagóxica
comunicarase este feito ás familias, coa finalidade de facerlles chegar as
información oportunas sobre dita avaliación.
-No suposto de exención da segunda lingua estranxeira.
*Autorizacións/conformidade.
Deberá solicitarse autorización/conformidade, mediante escrito, ás
familias nas seguintes situacións:
-Realización de avaliación psicopedagóxica.
-Proposta para a inclusión nun ciclo da formación profesional básica.
-Realización dunha ACS.
-Flexibilización do período de escolarización.
*Colaboracións.
Demandarase a colaboración familiar nas seguintes situacións:
-De xeito xeral (segundo o establecido na instrución sétima da
Circular 8/2009) buscarase a colaboración no seguimento da realización
das tarefas escolares e na modificación de condutas disruptivas.
-Cando das avaliacións psicopedagóxicas realizadas se considere
factible a colaboración da familia na superación das dificultades detectadas,
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o/a orientador/a reunirase coa familia para comentar e determinar as liñas e
as estratexias desa colaboración.
8.2 Con outros servizos (a destacar os seguintes).
*EOE
As relacións-colaboracións con este servizo serán canalizados a
través do xefe/a do departamento de orientación, quen demandará a súa
intervención (mediante solicitude oficial co visto e prace da dirección do
centro) para os casos específicos que así o precisen. Tamén será o
encargado/a de manter os contactos oportunos tanto para seguimento de
casos como para asesoramentos puntuais.
*Servizos sociais do Concello de Abegondo.
Manteranse contactos de colaboración con estes servizos no caso do
alumnado cuxas familias reciban atención por parte deles e desa atención se
deriven directa ou indirectamente actuacións sobre algún/ha alumno/a do
centro. A colaboración/relación deberá ser coñecida e autorizada polas
familias implicadas. Por parte do noso IES serán o/a orientador/a e/ou o/a
titor/a quen canalicen as posibles comunicacións.
*Sergas (pediatría / sección de Psiquiatría do CHUAC).
Demandaranse informacións a eses servizos e prestaranse as
colaboracións que dende os mesmos se nos poidan solicitar. O anterior
deberá ser coñecido e aceptado polos responsables do/da alumno/a
implicado/a. As relacións con estes organismos serán canalizadas a través
da xefatura do departamento de orientación.
*ASPANEPS (Asociación de pais de nenos con trastornos
psicosociais).
Ídem que o anterior.
* ...
8.3 Co centro adscrito.
As relacións-colaboracións no eido da atención á diversidade
realizaranse a través das seguintes canles:
-As reunións do departamento de orientación onde estea presente o/a
orientador/a do centro adscrito a este IES.
-A reunión que se realiza no mes de xaneiro no IES, coas familias do
alumnado de 6º curso de EP do CEIP San Marcos, para informalas sobre a
etapa de ESO. A esta reunión tamén serán invitados a asistir os membros
do equipo directivo, orientador/a e titores/as de 6º do centro adscrito.
-As reunións que no mes de xuño se realizan entre o CEIP San
Marcos (os/as titores/as de 6º curso xunto co/coa orientador/a dese centro) e
o noso IES (o/a orientador/a e o xefe/a de estudos). O obxectivo destas
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reunións é a de recabar información sobre o alumnado que cada curso
promociona á ESO, co fin de prever e preparar (na medida do posible) as
medidas de atención á diversidade que precisará o alumnado de novo
ingreso.
-No suposto do alumnado de novo ingreso que non acceda dende o
centro adscrito, o/a orientador/a do noso IES poñerase en contacto co seu
centro de procedencia para obter a oportuna información (titor/a e/ou
orientador/a dese/desa alumno/a).
9) ACTUACIÓNS A NIVEL DE DOTACIÓN.
9.1. No ámbito escolar.
A atención á diversidade, e en especial ao alumnado con n.e.a.e.,
deberá contar cunha dotación adecuada de material e de profesorado
especialista. En consecuencia, os informes psicopedagóxicos deberán
indicar que tipo de material específico e que profesorado especialista se
require para ofrecer a eses/esas alumnos/as unha atención o máis axeitada
posible.
9.2. No ámbito infraestructural.
A escolarización de alumnos/as con n.e.a.e. requirirá que o centro
adecúe os seus servizos e as súas instalacións ás necesidades que estes/as
poidan presentar. No suposto de que as instalacións e servizos existentes
non puideran dar resposta ás necesidades que un/unha alumno/a puidera
presentar, deberase buscar a súa adaptación para conseguilo.
10. A AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA.
A avaliación psicopedagóxica é definida, segundo a normativa
oficial, como: “o proceso de recollida, análise e valoración da información
relevante dos distintos elementos que interveñen no proceso de
ensino-aprendizaxe, coa finalidade de identificar as necesidades educativas
de determinados alumnos que presentan ou poden presentar desaxustes no
seu desenvolvemento persoal ou académico, e poder fundamentar as
decisións respecto de aspectos tales como a modalidade de escolarización
máis axeitada, a proposta de flexibilización do período de escolarización, a
elaboración de adaptacións curriculares, a proposta de diversificacións do
currículo, a determinación de recursos e apoios específicos
complementarios, a orientación escolar e profesional e cantos outros
aspectos que aqueles poidan precisar para progresar no desenvolvemento
harmónico das distintas capacidades”.
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Para todo o relativo ao ámbito da avaliación psicopedagóxica, será de
aplicación o disposto na “Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula
a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades
educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se
establece o procedemento e os criterios para a realización do ditame de
escolarización”
Na devandita orde aparecen recollidos entre outros os seguintes
aspectos:
condicións,
procedemento, informe psicopedagóxico,
confidencialidade e rexistro (Educación secundaria obrigatoria).

11. SEGUEMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN.
A avaliación deste plan realizarase, de xeito anual, a finais de curso
por parte do Departamento de Orientación, o cal realizará unha análise da
posta en marcha dos diferentes aspectos do plan así como das
modificacións que se puideran introducir.
Ao mesmo tempo, nestas reunións do Departamento, formularanse as
suxerencias a considerar de cara ao seguinte curso.
Como elementos desta avaliación teranse en consideración:
-Datos e observacións aportados por titores/as e profesorado de
materia.
-Datos e observacións aportados polo profesorado de apoio.
-Datos e observacións aportados polo/a orientador/a.
-Observacións derivadas do seguemento das correspondentes
adaptacións curriculares significativas implementadas nese curso.
12. CONCRECIÓN DO PLAN (CURSO 2021-2022).
12.1 Necesidades do alumnado.
A continuación aparece recollida unha concreción das necesidades
que presenta o noso alumnado neste curso 2021-2022. Aparecen
recollidas as medidas de atención educativa e de carácter provisorio,
en tanto non se leve a cabo a avaliación inicial que terá lugar o
vindeiro 25 de outubro.
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Necesidades / Cursos
dos alumnos/as
Educativas especiais
/ De apoio educativo

Medidas

Protocolos

Coordinacións

Trastornos do espectro do -ACS
(adaptación
autismo (TEA)
curricular significativa)
-2º ESO
-Apoio do profesorado de
PT.
-Exención da 2LEF.
-RE (reforzó educativo)..
-Axenda escolar.
-Seguimento
do
rendemento
(titoría/orientación).
Altas capacidades
-Seguimento
do
-3º ESO
rendemento
(titoría/orientación)..

“Protocolo de tratamento -Especialista do EOE.
educativo do alumnado -ASPANEPS (A Coruña).
con trastorno do espectro
do autismo (TEA)”.

TDAH
-1º, 3º e 4º ESO.

“Protocolo de consenso -Gabinetes
sobre TDAH na infancia e psicopedagóxicos.
na
adolescencia
nos
ámbitos
educativo
e
sanitario”

-ACS
(adaptación
curricular significativa)
-Apoio do profesorado de
PT.
-Exención da 2LEF.
-RE (reforzó educativo)..
-Seguimento
do
rendemento
(titoría/orientación).
Dislexia
-ACS
(adaptación
-1º e 2º ESO.
curricular significativa)
-Apoio do profesorado de
PT.
-Exención da 2LEF.
-RE (reforzó educativo)..
-Seguimento
do
rendemento
(titoría/orientación).
Necesidades específicas -Seguimento
do
de aprendizaxe.
rendemento
-1º, 2º, 3º e 4º ESO
(titoría/orientación).

“Protocolo
para
a -Orientacións do EOE (A
atención educativa ao Coruña).
alumnado
con
altas
capacidades
intelectuales”.

“Protocolo
para
a
intervención
psicoeducativa da dislexia
e/ou outras dificultades
específicas
da
aprendizaxe”.

-Orientacións EOE
Coruña).
-Gabinetes
psicopedagóxicos.

“Protocolo
para
a -Clases de reforzo.
intervención
psicoeducativa da dislexia
e/ou outras dificultades
específicas
da
aprendizaxe”.

55
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13. ANEXO.- PROTOCOLOS PARA A
AUTORIZACIÓN
E/OU
COMUNICACIÓN DAS
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS.
13.1. Solicitude de autorización familiar para a
realización dunha avaliación psicopedagóxica.
13.2. Solicitude de conformidade familiar respecto da
proposta de flexibilización do período de escolarización.
13.3. Comunicación ás familias da elaboración dunha
ACS.
13.4. Solicitude de conformidade familiar respecto da
proposta de ACS.
13.5. Comunicación ás familias do apoio do
profesorado especialista en pedagoxía terapéutica.
13.6. Solicitude de demanda de intervención do D.O.
13.7. Solicitude de demanda de intervención do EOE.
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13.1. AUTORIZACIÓN FAMILIAR PARA A REALIZACIÓN DUNHA
AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA
Estimados pais do/da alumno/a :
A xuízo dos/das profesores/as, o seu fillo/a súa filla está amosando algunhas dificultades en
relación con certos aspectos da súa aprendizaxe escolar.

Co fin de detectar as posibles causas de ditas dificultades, necesitamos realizar
unha avaliación psicopedagóxica (*) para determinar as necesidades educativas
que poida presentar. O obxectivo final sería poder establecer as medidas de atención
máis axeitadas para axudarlle.
Para iso, debemos contar co consentimento de vostedes, como responsables legais
do seu fillo/da súa filla.
Se desexan calquera aclaración sobre este aspecto, non dubiden en acudir ao titor/
titora do curso ou ao orientador/a do centro (tfno. do centro.- 881 96 07 93).
Atentamente
Abegondo, 19 de febreiro de 2021
O Orientador

(*) Na devandita avaliación poderíase solicitar a colaboración do EOE
(Equipo de Orientación Específico) provincial.
........................................................................................................................................
(Recorte pola liña de puntos e devólvao firmado)

D/na: ....................................................................................................., pai/nai ou
titor/a do/da alumno/a ....................................................................................................
AUTORIZO a que o Departamento de Orientación do IES DE VIÓS realice
unha avaliación psicopedagóxica ao/á alumno/a alumna sinalado/a.
Viós, ........... de ............................... de ...........................
O Pai/A Nai ou Titor/a
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13.2. CONFORMIDADE FAMILIAR RESPECTO DA PROPOSTA
DE FLEXIBILIZACIÓN DO PERÍODO DE ESCOLARIZACIÓN
D./Dª
………………………………………………………………………..
con DNI …………………………… en calidade de pai/nai ou titor/a
legal

(risque

o

que

non

proceda)

do/a

alumno/a

……………………………………………………………………………….
matriculado neste IES en ………. de …………., manifesto que fun
informado/a polo/a xefe do departamento de orientación, de que para
atender ás necesidades educativas do meu fillo/a resulta conveniente
proceder á flexibilización da duración do período de escolarización.
POLO QUE EXPRESO:
□ A miña conformidade.
□ A miña
informado/a)

desconformidade

(declaro

que

fun

debidamente

Alegacións da familia (se así o desexa): …………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Abegondo, ………. de …………… do
………….
Asdo. ……………………………
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13.3. COMUNICACIÓN ÁS FAMILIAS DA ELABORACIÓN DUNHA ACS

Alumno/a:
Curso/grupo/etapa: ................. ESO
Estimado/a Sr./Sra.
Pola presente comunícolle que para atender de forma axeitada ás
necesidades educativas do/da seu/súa fillo/a, adoptouse a decisión de
proceder á elaboración dunha ADAPTACIÓN CURRICULAR(*), nas
materias que a continuación aparecen sinaladas cun X:
□ Bioloxía e Xeoloxía.
□ Xeografía e Historia.
□ Lingua galega e literatura.
□ Lingua castelá e literatura.
□ Primeira lingua estranxeira (inglés).
□ Segunda lingua estranxeira (francés).
□ Matemáticas.
□ ............................................................
(*) Esta decisión basease na información obtida trala avaliación psicopedagóxica
recentemente realizada. Se desexan calquera aclaración sobre este asunto, ou manifestar
algunha indicación, non dubiden en poñerse en contacto comigo ou co orientador do
centro (tfno. do centro: 881960793).
Abegondo, ........ de .......................... do 20.....
O/A titor/a
.............................................................................................................................................
(recorte pola liña de puntos e devólvao asinado)

D./Dna ............................................................................................ pai/nai/titor/a legal
de ............................................................................. recibín a notificación da elaboración
dunha ADAPTACIÓN CURRICULAR para o/a devandito/a alumno/a.
Abegondo, ........ de .............................. do 20.....
O/A pai/nai/titor/a legal
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13.4. CONFORMIDADE FAMILIAR RESPECTO DA PROPOSTA
DE ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
D./Dª ………………………………………………………………………..
con DNI …………………………… en calidade de pai/nai ou titor/a
legal

(risque

o

que

non

proceda)

do/a

alumno/a

……………………………………………………………………………….
matriculado neste IES en ………. de …………., manifesto que fun
informado polo/a xefe do departamento de orientación, de que para
atender ás necesidades educativas do meu fillo/a resulta conveniente
proceder á realización dunha adaptación curricular significativa.
POLO QUE EXPRESO:
□ A miña conformidade.
□ A miña desconformidade (declaro que fun debidamente
informado/a)
Alegacións da familia (se así o desexa): …………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Abegondo, ………. de …………… do
………….

Asdo. ……………………………
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13.5. COMUNICACIÓN ÁS FAMILIAS DO APOIO REALIZADO POLO
PROFESORADO DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA
Alumno/a:
Nivel/etapa/grupo:
Estimado/a Sr./Sra.
Pola presente comunícolle que para atender de forma axeitada ás
necesidades educativas do/da seu/súa fillo/a, adoptouse a decisión de
proceder ó apoio (medidas de reforzo educativo e/ou adaptación
curricular), no cal colaborará o profesorado especialista de pedagoxía
terapéutica. Dito apoio centrarase nas áreas que a continuación aparecen
sinaladas cun X:
□
□
□
□
□
□
□

Bioloxía e Xeoloxía.
Xeografía e Historia.
Lingua galega e literatura.
Lingua castelá e literatura.
Primeira lingua estranxeira.
Segunda lingua estranxeira.
Matemáticas.
Abegondo ........ de .......................... do 20.....
O/A titor/a

Nota importante.- A colaboración do profesorado de apoio, poderá ser modificado en
función das necesidades xerais do centro.
.............................................................................................................................................
(recorte pola liña de puntos e devólvao firmado)

D./Dna ............................................................................................ pai/nai/titor/a legal
de .................................................................................. recibín a notificación da proposta
de apoio para o/a devandito/a alumno/a.
Abegondo, ........ de .............................. do 20.......
O/A pai/nai/titor/a legal
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13.6. DEMANDA DE INTERVENCIÓN DO DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN
Nome do profesor/a titor/a :.............................................................................................
1.- DATOS PERSOAIS DO/DA ALUMNO/A
Nome do/da alumno/a:......................................................................................................
Nivel-grupo: ................................................. ; Curso escolar: .................. / ...................
2.- MOTIVOS DA INTERVENCIÓN DO DEPARTAMENTO
Quen demanda a intervención? .....................................................................................
Motivo da intervención (de tipo curricular):..................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Ao/á alumno/a obsérvanselle dificultades para: seguir o ritmo de clase, comprender,
atender, concentrarse; realiza as tarefas con lentitude, demasiada rapidez, inacabadas...; na
mecánica lectora, no comprensión lectora, na linguaxe espontánea, na linguaxe comprensiva,
na linguaxe expresiva, no cálculo, na comprensión e resolución de problemas, na numeración,
...

Problemática observada (de tipo condutual): ..............................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
O/a alumno/a amosa: hiperactividade, inquietude, problemas psicomotrices,
problemas de adaptación ao grupo con reclamación continuada de atención ou
inhibición na relación cos iguais, falta ou escaseo de hábitos de disciplina, orde,
limpeza e aseo persoal, condutas disruptivas..., adaptación ou non a normas de
xogo, xogos en equipo, xogos libres no patio...
Abegondo, ........... de .............................de .............
Sinatura
Enterado/a, Xefe/a de Estudos
O/A Titor/a
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6.- PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

CURSO 2021 - 2022
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PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

CURSO 2021 - 2022
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NOTA IMPORTANTE.- A situación de pandemia provocada polo COVID-19, afectará a
moitas das actividades contempladas neste plan. Tamén obrigará a incluir novos
elementos no mesmo. Para unha mellor comprensión, dos elementos afectados
aparecerá un (*), logo da súa formulación, ao longo deste documento.
Segundo o establecido implementaranse actuacións dirixidas á identificación
das necesidades ocasionadas pola situación de pandemia. Nesas actuacións
colaborarán os/as titores/as dos diferentes grupos. Tamén poderán proponerse
accións dirixidas ao coidado do benestar emocional do noso alumnado se elo fose
preciso. O anterior aparece recollido no apartado nº 5 deste plan.

1.- INTRODUCIÓN
O Plan de Acción Titorial (PAT) é o marco onde se sinalan os criterios para a
organización e as liñas prioritarias de funcionamento da acción titorial do noso IES. Por
acción titorial entendemos o labor pedagóxico encamiñado ao acompañamento e
seguemento do alumnado coa intención de que o proceso educativo de cada alumno/a
se desenvolva nas condicións o máis favorables posibles. A acción titorial forma parte
da acción educativa e é inseparable do proceso de ensino-aprendizaxe.
Este documento formará parte do Proxecto Educativo do noso centro e buscará a
coherencia co resto dos elementos que o forman.
No Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e no
Decreto 324/96, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos
institutos de educación secundaria, establécese o seguinte:
-“”A acción titorial e a orientación educativa e profesional terán un papel relevante
en cada un dos cursos”” (artigo 16.1 do D.86/2015).
-“Cada grupo de alumnas e alumnos contará cun titor ou unha titora, designado/a
polo/a director/a do centro docente entre o profesorado que lle imparta docencia ao
grupo” (artigo 16.2 do D. 86/2015).
-“O profesorado titor terá a responsabilidade de coordinar o equipo docente que
imparta clases nese grupo no relativo tanto á avaliación como aos procesos de ensino
e aprendizaxe e manterá unha relación permanente cos pais, coas nais ou cos titores
e coas titoras legais, co fin de garantir o exercicio dos dereitos recoñecidos no artigo
4.1 d) e g) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación.
Será responsable da orientación en colaboración co Departamento de Orientación
(artigo 16.3 do D. 86/2015).
-“A orientación educativa garantirá ao longo da etapa un axeitado asesoramento ao
alumnado para favorecer a súa continuidade no sistema educativo ou se for o caso,
unha orientación profesional. En todo caso, a orientación educativa atenderá ao
principio de igualdade entre homes e mulleres (artigo 16.4 do D. 86/2015).
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-“A titoría e orientación dos alumnos formará parte da función docente. A función
titorial e orientadora do alumnado desenvolverase ó longo de tódalas etapas e ciclos
formativos”. “Nos institutos de educación secundaria haberá un titor ou titora por
cada grupo de alumnado” (artigo 58 do D.324/96).

En relación co anterior, o Decreto 324/96 (artigo 59º) recolle as funcións do/da titor/a
de cada grupo neste eido. Seguindo a devandita normativa, nós destacamos as
seguintes:
-Coñecer as características persoais do alumnado do seu grupo.
-Coñecer os aspectos da situación familiar e escolar que repercuten no
rendemento académico de cada alumno/a.
-Informar o alumnado e as familias sobre a organización do curso, a principios deste, e
da evolución académica ao longo do mesmo.
-Participar no desenvolvemento do plan de acción titorial e nas actividades de
orientación, baixo a coordinación do/da xefe/a de estudos (XE) e en colaboración co
Departamento de Orientación (DO).
-Facilitar a integración do alumnado no grupo e fomentar a súa participación nas
actividades do centro.
-Informar o equipo de profesores e coordinar o seu labor educativo.
-Presidir e organizar as sesións de avaliación do seu grupo, controlar as faltas de
asistencia e cubrir os documentos oficiais.
-Orientar o alumnado no seu propio proceso educativo e asesoralo sobre as
posibilidades académicas e profesionais.
-Colaborar co DO do instituto nos termos que estableza a XE.
-Efectuar un seguimento global dos procesos de ensino-aprendizaxe do alumnado para
detectar dificultades e necesidades co obxecto de buscar as respostas máis axeitadas
en cada caso e solicitar asesoramento e apoio.
-Orientar as demandas e inquedanzas do alumnado, xunto co delegado do grupo.
-Facilitar a cooperación educativa entre o profesorado e as familias.
-Implicar as familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e orientación dos seus
fillos.
-...
Cómpre tamén salientar o indicado no artigo 31º do Decreto 324/1996, onde ao indicar
as competencias do xefe/a de estudos sinala: “Coordinar e orientar a acción dos
titores, coas achegas, se é o caso, do departamento de orientación e de acordo co
plano de orientación académica e profesional e do plano de acción titorial”.
Como se desprende do ata aquí exposto a acción titorial considérase inherente á
actividade docente. Nós entendemos a titoría dos alumnos como unha tarefa de todo
o profesorado, isto é, como algo que abarca tanto as actuacións do/da titor/a en
relación ao seu grupo (co alumnado, coas familias, co resto do profesorado) como
aquelas que cada profesor/a leva a cabo para orientar, tutelar e apoiar a aprendizaxe
de cada un dos seus discentes.
Aínda que no noso IES a orientación e a titoría sexa unha tarefa compartida polo
profesorado, a figura do profesor/a titor/a segue sendo necesaria para as relacións
coas familias, para coordinar o equipo docente e para o desenvolvemento das funcións
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que lle son específicas.
No marco das súas funcións o/a titor/a contará co apoio, colaboración, asesoramento
e participación directa, cando sexa preciso, do departamento de orientación e
do/a orientador/a.
2.- OBXECTIVOS
2.1 OBXECTIVOS REFERIDOS AO ALUMNADO.
-Axudar no desenvolvemento integral do alumnado, atendendo aos ámbitos
persoal, social e afectivo.
-Dar resposta ás características individuais do alumnado e ás súas necesidades
-Coñecer as características
proceso educativo.

do alumnado e os factores que inflúen no seu

-Realizar un seguimento personalizado do proceso de ensinanza-aprendizaxe do
alumnado do seu grupo.
-Fomentar o desenvolvemento das competencias básicas no alumnado: autonomía
e iniciativa persoal, social e cidadá, aprender a aprender, comunicación,
dixital...
-Axudar e informar ao alumnado no proceso de toma de decisións académicas
-Informar o alumnado do seu grupo sobre cuestións e actividades académicas e
extraescolares e
fomentar a participación.
-Realizar as tarefas administrativas e de control de asistencia.
-Explorar aspectos destacados, na experiencia emocional do noso alumnado, en
relación coa situación de pandemia (*).
-Propoñer a realización de actividades que melloren a capacidade de xestión
emocional e resilencia do alumnado (*).
-...
2.2 OBXECTIVOS REFERIDOS AO EQUIPO DOCENTE.
-Coordinar o labor
do equipo docente e informalo sobre cuestións relevantes do
alumnado do seu grupo.
-Levar á xunta de avaliación as opinións e dificultades do grupo, propoñendo
obxectivos concretos e pautas de actuación para solventar dificultades ou mellorar
actuacións.
-Mediar nos conflitos que poidan xurdir entre o profesorado e o grupo ou algún/ha
alumno/a determinado/a.
-Promover o traballo en
equipo do profesorado, en relación coa suá titoría, e a
implicación do resto do equipo docente na función orientadora
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-Colaborar co departamento de orientación e nas actividades do PAT.
-Colaborar co profesorado na detección e posterior derivación, de situación
individuais problemáticas, en relación coa pandemia provocada polo COVID-19 (*).
-Colaborar coas persoas titoras, e asesoralas, na atención ás necesidades
educativas ocasionadas pola situación de pandemia provocada polo COVID-19 (*).
-...

2.3 OBXECTIVOS REFERIDOS ÁS FAMILIAS.
-Contribuir ao establecemento de relacións fluídas centro-familia.
-Orientar os pais sobre a forma de abordar os problemas que podan xurdir en
colaboración co Departamento de Orientación.
-Informar as familias sobre a organización do curso e da marcha do grupo.
-Informar sobre a evolución de cada alumno en particular.

-Implicar as familias en tarefas de apoio e participación.
-Asesoralas sobre
académico-profesionais.

a educación

dos

seus

fillos

e

as opcións

-Asesorar en relación coa influencia que a COVID-19 poida ter na escolaridade
dos seus fillos/fillas (*).
-Facilitar as familias asesoramento en relación coas actuacións e pautas a
seguir para tentar manter o benestar emocional do alumnado, no que se observe
alguna alteración provocada por esta situación de pandemia (*).
-...

3.- LIÑAS XERAIS DE ACTUACIÓN
Para intentar acadar eses obxectivos plantexámonos as seguintes liñas xerais de
actuación:
*Reunións periódicas dos titores/as co Departamento de Orientación e a
Xefatura de Estudos. Nelas articularanse os recursos personais e materiais e
proporcionarase asesoramento e apoio para posibilitar o desenvolvemento das
funcións titoriais.
*Actuacións directas dos/das titores/as:
-Actuacións co grupo-clase durante a hora semanal de titoría.
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-Atencións individuais con cada un dos/das alumnos/as e coas súas familias nas
horas establecidas para tal fin.
-Actuacións periódicas de coordinación co resto do equipo docente.
*Actuacións doutros axentes da acción titorial e orientadora:
-Actuacións directas do orientador/a en actividades concretas.
-Actuacións coordinadas de cada profesor/a e o equipo de profesores.
-Cooperación das familias.
-Actuacións de axentes externos ó centro en actividades concretas.

4.- CONTIDOS
Agrúpanse nas seguintes liñas de actuación:
-Integración no grupo e no centro
-Autoestima, empatía, asertividade e responsabilidade individual.
-Habilidades sociais e comunicativas, valores e resolución de conflitos.
-Temas transversais: orientación afectivo-sexual, prevención de consumo de
substancias nocivas, alimentación e exercicio, educación vial...
-Motivación, hábitos de estudo e Técnicas de Traballo Intelectual (TTIs.).
-Autocoñecemento, coñecemento das opcións académicas e profesionais.
Toma de decisións.
-...

5.- PLANIFICACIÓN DA ACCIÓN TITORIAL.
OBSERVACIÓN IMPORTANTE.- A planificación por trimestres que a continuación se
recolle podería verse afectada polas circunstancias excepcionais que a pandemia
provocada pola COVID-19 está a xerar. Neste senso cómpre indicar que as actividades
que se sinalan (principalmente as executadas por un axente externo) poderían verse
modificadas e mesmo suprimidas segundo as circunstancias que vaian xurdindo (*).

As actividades coas que se procurará a consecución dos obxectivos fixados neste plan,
concrétanse de seguido e teñen un carácter flexible e revisable. Están agrupadas en
tres períodos que se corresponden cos tres trimestres lectivos, aínda que haberá que
ter en conta que algunha delas se desenvolverá ao longo de todo o curso. Reflíctese o
axente encargado da súa realización (*).
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Importante.- Tanto os temas transversais como os programas externos que se
traballen REALIZARANSE EN FUNCIÓN DAS NECESIDADES DETECTADAS NAS
RESPECTIVAS TITORÍAS.
(*) Axentes: 1) Titor/a, 2) Equipo docente, 3) Orientador/a, 4) Director/a-Xefe/a de
estudos, 5) Axente externo, 6) Equipo de actividades complementarias e
extraescolares.

1°ESO.
PRIMEIRO TRIMESTRE
ACTIVIDADES TITORIAIS
Distribución e asignación de titorías.
Recollida de información sobre o alumnado do seu grupo.

AXENTE
4
1e3

Organización da acollida.

1

Presentación e información xeral sobre o centro e o curso.

1

Actividades de coñecemento dos compañeiros/as. Presentación.

1

Cuestionario inicial de datos de titoría e orientación.

1e3

Cuestionario COVID.- Datos sobre situación emocional e de adaptación (*)

1e3

Situación COVID.- Actividades de xestión emocional e de resilencia (*).

1e3

Preparación da elección do delegado/a.

1e3

Información sobre deberes e dereitos do alumnado e do profesorado.

1

Información sobre os criterios de avaliación.

2

Normas da aula: acordos e participación na redacción definitiva
Inscrición en programas e actividades ofertadas. Participación nas mesmas.
Titoría: programa de hh.ss.
Tratamento dos temas transversais (segundo as necesidades detectadas).
Actividades sobre planificación, técnicas e hábitos diarios de estudo
Reunión colectiva coas familias (informacións e pautas de actuación).
Reunión/contacto individual coas familias (segundo necesidade/demanda).
Sesión de avaliación inicial (determinación de MAD).
Conmemoración.- Día Internacional contra a Violencia de Xénero

1e3
1, 2 e 3
1e3
1, 3 e 5
1e3
1, 3 e 4
1
1, 2 e 3
1, 3, 5 e 6

Realización dun sociograma.

1e3

Sesión de avaliación. Información de resultados (alumnado e familias).

1e2
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Autoavaliación do 1º trimestre de titoría. Obxectivos para o 2º trimestre.

1

SEGUNDO TRIMESTRE
ACTIVIDADES TITORIAIS
Análise dos resultados da 1ª avaliación.
Conmemoración.- Día Internacional da Muller

AXENTE
1
1, 3, 5 e 6

Normas de aula/centro: seguimento.

1e3

Situación COVID.- Actividades de xestión emocional e de resilencia (*).

1e3

Participación en actividades e programas (segundo necesidades).

1, 2 e 3

Educación para a saúde: programa prevención condutas aditivas

1, 3 e 5

Titoría: programa de hh.ss.

1e3

Seguimento académico e das MAD do alumnado do grupo

1, 2 e 3

Tratamento de temas transversais (segundo necesidades detectadas).

1, 3 e 5

Actividades sobre planificación, técnicas e hábitos de estudo.

1e3

Participación no “Plan Director” do Ministerio do Interior.

1, 3 e 5

Participación en programas de educación vial (AESLEME/Stop Acciden)

1, 3 e 5

Reunión/contacto individual coas familias (segundo necesidade/demanda).

1

Avaliación da titoría e autoavaliación do alumnado.

1

Sesión de avaliación. Información de resultados (alumnado e familias).

1e2

Autoavaliación do 2º trimestre de titoría. Obxectivos para o 3º trimestre.

1

TERCEIRO TRIMESTRE
ACTIVIDADES TITORIAIS
Análise dos resultados da 2ª avaliación.

AXENTE
1

Normas de aula/centro: seguimento.

1e3

Situación COVID.- Actividades de xestión emocional e de resilencia (*).

1e3

Participación en actividades e programas (segundo necesidades).

1, 2 e 3

Educación para a saúde: Programas do COFC.

1, 3 e 5
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Titoría: programa de hh.ss.

1e3

Seguimento académico e das MAD do alumnado do grupo.

1, 2 e 3

Tratamento de temas transversais (segundo necesidades detectadas).

1, 3 e 5

Actividades sobre planificación, técnicas e hábitos de estudo.

1e3

Reunión/contacto individual coas familias (segundo necesidade/demanda).

1e3

Sesión de avaliación. Información de resultados (alumnado e familias).

1e2

Cubrir os informes individualizados e demais documentación

1

Autoavaliación do 3º trimestre de titoría.

1

Elaboración do consello orientador

1e3

2º ESO.
PRIMEIRO TRIMESTRE
ACTIVIDADES TITORIAIS
Distribución e asignación de titorías.
Recollida de información sobre o alumnado do seu grupo.

AXENTE
4
1e3

Organización da acollida.

1

Presentación e información xeral sobre o centro e o curso.

1

Actividades de coñecemento dos compañeiros/as. Presentación.

1

Cuestionario inicial de datos de titoría e orientación.

1e3

Cuestionario COVID.- Datos sobre situación emocional e de adaptación (*)

1e3

Situación COVID.- Actividades de xestión emocional e de resilencia (*).

1e3

Preparación da elección do delegado/a.

1e3

Información sobre deberes e dereitos do alumnado e do profesorado.

1

Información sobre os criterios de avaliación

2

Normas da aula: acordos e participación na redacción definitiva
Inscrición en programas e actividades ofertadas. Participación nas mesmas.
Titoría: programa de hh.ss.

1e3
1, 2 e 3
1e3
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Tratamento dos temas transversais (segundo as necesidades detectadas).
Actividades sobre planificación, técnicas e hábitos diarios de estudo
Reunión colectiva coas familias (informacións e pautas de actuación).
Reunión/contacto individual coas familias (segundo necesidade/demanda).
Sesión de avaliación inicial. (determinación de MAD).
Conmemoración.- Día Internacional contra a Violencia de Xénero.

1, 3 e 5
1e3
1, 3 e 4
1
1, 2 e 3
1, 3, 5 e 6

Sesión de avaliación. Información de resultados (alumnado e familias).

1e2

Autoavaliación do 1º trimestre de titoría. Obxectivos para o 2º trimestre.

1

SEGUNDO TRIMESTRE
ACTIVIDADES TITORIAIS
Análise dos resultados da 1ª avaliación.
Conmemoración.- Día Internacional da Muller

AXENTE
1
1, 3, 5 e 6

Normas de aula/centro: seguimento.

1e3

Situación COVID.- Actividades de xestión emocional e de resilencia (*).

1e3

Participación en actividades e programas.

1, 2 e 3

Educación para a saúde: Programa prevención condutas aditivas.

1, 3 e 5

Titoría: programa de hh.ss.

1, 3 e 5

Seguimento académico e das MAD do alumnado do grupo

1, 2 e 3

Tratamento de temas transversais (segundo necesidades detectadas).

1, 3 e 5

Participación no “Plan Director” do Ministerio do Interior.

1, 3 e 5

Participación en programas de educación vial (AESLEME/Stop Accident.)

1, 3 e 5

Actividades sobre planificación, técnicas e hábitos de estudo.
Reunión/contacto individual coas familias (segundo necesidade/demanda).

1e3
1

Sesión de avaliación. Información de resultados (alumnado e familias).

1e2

Autoavaliación do 2º trimestre de titoría. Obxectivos para o 3º trimestre.

1
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TERCEIRO TRIMESTRE
ACTIVIDADES TITORIAIS

AXENTE

Análise dos resultados da 2ª avaliación.

1

Normas de aula/centro: seguimento.

1e3

Situación COVID.- Actividades de xestión emocional e de resilencia (*).

1e3

Participación en actividades e programas.

1, 2 e 3

Educación para a saúde.- Programas do COFC. .

1, 3 e 5

Titoría: programa de hh.ss.

1e5

Seguimento académico e das MAD do alumnado do grupo.

1, 2 e 3

Tratamento de temas transversais (segundo necesidades detectadas).

1, 3 e 5

Actividades sobre planificación, técnicas e hábitos de estudo.

1e3

Reunión/contacto individual coas familias (segundo necesidade/demanda).

1e3

Sesión de avaliación. Información de resultados (alumnado e familias).

1e2

Cubrir os informes individualizados e demais documentación

1

Autoavaliación do 3º trimestre de titoría.

1

Elaboración do consello orientador

1e3

3º ESO.
PRIMEIRO TRIMESTRE
ACTIVIDADES TITORIAIS
Distribución e asignación de titorías.
Recollida de información sobre o alumnado do seu grupo.

AXENTE
4
1e3

Organización da acollida.

1

Presentación e información xeral sobre o centro e o curso.

1

Cuestionario inicial de datos de titoría e orientación.

1e3

Cuestionario COVID.- Datos sobre situación emocional e de adaptación (*)

1e3

Situación COVID.- Actividades de xestión emocional e de resilencia (*).

1e3

Preparación da elección do/da delegado/a.

1e3
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Información sobre deberes e dereitos do alumnado e do profesorado.

1

Información sobre os criterios de avaliación

2

Normas da aula: acordos e participación na redacción definitiva
Inscrición en programas e actividades ofertadas. Participación nas mesmas.
Conmemoración.- Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
Tratamento dos temas transversais (segundo as necesidades detectadas).
Actividades sobre planificación, técnicas e hábitos diarios de estudo
Reunión colectiva coas familias (informacións e pautas de actuación).
Reunión/contacto individual coas familias (segundo necesidade/demanda).
Sesión de avaliación inicial. (determinación de MAD).

1e3
1, 2 e 3
1, 3, 5 e 6
1, 3 e 5
1e3
1, 3 e 4
1
1, 2 e 3

Sesión de avaliación. Información de resultados (alumnado e familias).

1e2

Autoavaliación do 1º trimestre de titoría. Obxectivos para o 2º trimestre.

1

SEGUNDO TRIMESTRE
ACTIVIDADES TITORIAIS
Análise dos resultados da 1ª avaliación.
Conmemoración.- Día Internacional da Muller

AXENTE
1
1, 3, 5 e 6

Normas de aula/centro: seguimento.

1e3

Situación COVID.- Actividades de xestión emocional e de resilencia (*).

1e3

Participación en actividades e programas.

1, 2 e 3

Educación para a saúde.- Programa de prevención de condutas aditivas.

1, 3 e 5

Educación para a saúde.- :Obradoiro de educación afectivo-sexual.

1, 3 e 5

Orientación académico-profesional.- Cuestionario intereses profesionais.

1e3

Orientación académico-profesional.- Coñecemento/preparación probasGM

1, 2 e 3

Seguimento académico e das MAD do alumnado do grupo

1, 2 e 3

Tratamento de temas transversais (segundo necesidades detectadas).

1, 3 e 5

Participación no “Plan Director” do Ministerio do Interior.

1, 3 e 5

Participación en programas de educación vial (AESLEME/Stop Accident)

1, 3 e 5

Actividades sobre planificación, técnicas e hábitos de estudo.

1e3
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Reunión/contacto individual coas familias (segundo necesidade/demanda).

1

Sesión de avaliación. Información de resultados (alumnado e familias).

1e2

Autoavaliación do 2º trimestre de titoría. Obxectivos para o 3º trimestre.

1

TERCEIRO TRIMESTRE
ACTIVIDADES TITORIAIS

AXENTE

Análise dos resultados da 2ª avaliación.

1

Normas de aula/centro: seguimento.

1e3

Situación COVID.- Actividades de xestión emocional e de resilencia (*).

1e3

Participación en actividades e programas.

1, 2 e 3

Educación para a saúde.- Obradoiro de educación afectivo-sexual.

1, 3 e 5

Orientación académico-profesional.- Preparación probas GM.

1, 2 e 3

Orientación académico-profesional.-Coñecemento/elección
académicos de 4º e posteriores.

de

itinerarios

1, 3 e 4

Seguimento académico e das MAD do alumnado do grupo.

1, 2 e 3

Tratamento de temas transversais (segundo necesidades detectadas).

1, 3 e 5

Actividades sobre planificación, técnicas e hábitos de estudo.
Educación para a saúde.- Programas do COFC

1e3
1, 3 e 5

Reunión/contacto individual coas familias (segundo necesidade/demanda).

1e3

Sesión de avaliación. Información de resultados (alumnado e familias).

1e2

Cubrir os informes individualizados e demais documentación

1

Autoavaliación do 3º trimestre de titoría.

1

Elaboración do consello orientador

1e3
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4º ESO.
PRIMEIRO TRIMESTRE
ACTIVIDADES TITORIAIS
Distribución e asignación de titorías.
Recollida de información sobre o alumnado do seu grupo.

AXENTE
4
1e3

Organización da acollida.

1

Presentación e información xeral sobre o centro e o curso.

1

Cuestionario inicial de datos de titoría e orientación.

1e3

Cuestionario COVID.- Datos sobre situación emocional e de adaptación (*)

1e3

Situación COVID.- Actividades de xestión emocional e de resilencia (*).

1e3

Preparación da elección do delegado/a.

1e3

Información sobre deberes e dereitos do alumnado e do profesorado.

1

Información sobre os criterios de avaliación

2

Normas da aula: acordos e participación na redacción definitiva
Inscrición en programas e actividades ofertadas. Participación nas mesmas.
Conmemoración.- Día Internacional contra a Violencia de Xénero
Orientación académico-profesional.- Estrutura sistema educativo/itinerarios
Tratamento dos temas transversais (segundo as necesidades detectadas).

Actividades sobre planificación, técnicas e hábitos diarios de estudo
Reunión colectiva coas familias (informacións e pautas de actuación).
Reunión/contacto individual coas familias (segundo necesidade/demanda).
Sesión de avaliación inicial (determinación de MAD)..

1e3
1, 2 e 3
1, 3, 5 e 6
1e3
1, 3 e 5

1e3
1, 3 e 4
1
1, 2 e 3

Sesión de avaliación. Información de resultados (alumnado e familias).

1e2

Autoavaliación do 1º trimestre de titoría. Obxectivos para o 2º trimestre.

1
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SEGUNDO TRIMESTRE
ACTIVIDADES TITORIAIS
Análise dos resultados da 1ª avaliación.
Conmemoración.- Día Internacional da Muller.

AXENTE
1
1, 3, 5 e 6

Normas de aula/centro: seguimento.

1e3

Situación COVID.- Actividades de xestión emocional e de resilencia (*).

1e3

Participación en actividades e programas.

1, 2 e 3

Educación para a saúde: programa prevención condutas adictivas.

1, 3 e 5

Educación para a saúde.- Obradoiro de educación afectivo-sexual.

1, 3 e 5

Orientación académico-profesional.- Información solicitude plaza bachar.

1e3

Orientación académico-profesional (Programa.-Visita o teu campus UDC).

1, 3 e 5

Orientación académico-profesional (Visita centros de bacharelato e FP.)

1, 3 e 5

Orientación académico-profesional.- Coñecemento/preparación probasGM

1, 2 e 3

Orientación académico-profesional.- Cuestionario intereses profesionais

1e3

Participación no “Plan Director” do Ministerio do Interior.

1, 3 e 5

Participación en programas de educación vial (AESLEME/Stop Acciden.)

1, 3 e 5

Seguimento académico e das MAD do alumnado do grupo.

1, 2 e 3

Tratamento de temas transversais (segundo necesidades detectadas).

1, 3 e 5

Actividades sobre planificación, técnicas e hábitos de estudo.
Reunión/contacto individual coas familias (segundo necesidade/demanda).

1e3
1

Sesión de avaliación. Información de resultados (alumnado e familias).

1e2

Autoavaliación do 2º trimestre de titoría. Obxectivos para o 3º trimestre.

1

TERCEIRO TRIMESTRE
ACTIVIDADES TITORIAIS
Análise dos resultados da 2ª avaliación.

AXENTE
1

Normas de aula/centro: seguimento.

1e3

Situación COVID.- Actividades de xestión emocional e de resilencia (*).

1e3
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Participación en actividades e programas.

1, 2 e 3

Educación para a saúde.- Obradoiro de educación afectivo-sexual.

1, 3 e 5

Educación para a saúde.- Programas do COFC

1, 3 E 5

Orientación académico-profesional.- Preparación/realización probas GM.

1, 2 e 3

Orientación académico-profesional.- Presenta. dossier informativo xeral.

1e3

Orientación académico-profesional.- Elección itinerario formativo
Orientación académico-profesional.- Matricula bacharare./Solicitude FP

Alumnado, 1 e
3
1e3

Seguimento académico e das MAD do alumnado do grupo.

1, 2 e 3

Tratamento de temas transversais (segundo necesidades detectadas).

1, 3 e 5

Actividades sobre planificación, técnicas e hábitos de estudo.

1e3

Reunión/contacto individual con cada familia.- Opcións remate ESO

1e3

Sesión de avaliación. Información de resultados (alumnado e familias).

1e2

Cubrir os informes individualizados e demais documentación.

1

Autoavaliación do 3º trimestre de titoría.

1

Elaboración do consello orientador

1e3

6.- METODOLOXÍA.
Pretendemos que o noso PAT sexa un marco aberto e flexible e que os obxectivos
do mesmo poidan ser traballados a través de diferentes actividades en función das
necesidades específicas detectadas e das características particulares de cada grupo.
Os/as titores/as programarán as actividades que resulten máis apropiadas baixo a
coordinación do/da Xefe/a de estudos e a colaboración do Departamento de
Orientación.
As actuacións co alumnado buscarán a participación activa do mesmo e basearanse
nas seguintes técnicas:
-cuestionarios xerais e específicos,
-traballo en pequeno e gran grupo,
-debates, exposicións e postas en común,
-entrevistas individuais,
-redaccións e exercicios escritos,
-técnicas de simulación de situacións,
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-aplicación de técnicas específicas de traballo intelectual,
-implicación de axentes externos,
-visitas titoriais,
-…
As actuacións co profesorado partirán dunha metodoloxía de traballo en grupo,
principalmente a través de reunións e postas en común.
As actividades coas familias serán basicamente a través de entrevistas/contactos
individuais ou reunións colectivas. Cando sexa preciso entregaráselles formularios ou
cuestionarios para a súa cumprimentación ou se lles enviarán cartas e circulares
informativas.
Intentarase que no Departamento de Orientación haxa suficientes recursos á
disposición dos titores/as para o desenvolvemento das diferentes sesións da titoría e
para a realización das actividades que o precisen.
Recursos materiais.- Os do centro, publicacións editoriais específicas, elaborados polo
departamento, publicacións oficiais, materiais obtidos a través da Internet, materiais
que poidan achegar outros axentes implicados na acción titorial,…
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7.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

INTRODUCIÓN
Para organizar e concretar as actividades extraescolares e complementarias previstas,
o departamento contará coa colaboración de todo o profesorado e alumnado do
centro. As actividades contan cunha alta porcentaxe de colaboración dos
departamentos de Dinamización lingüística e da Biblioteca.
Neste curso 2021/22, debido a situación de pandemia provocada pola COVID-19,
quedan suspendidas as viaxes de varios días fóra do instituto deseñadas
específicamente para cada nivel.
Celebraranse, na medida do posible e como mínimo, as seguintes conmemoracións:
1 de novembro: o Samaín.
25 de novembro: Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
20 de febreito: Entroido
8 de marzo: Día Internacional da Muller Traballadora.
Entre o 17 e o 21 de abril: Semana do Libro.
Do 9 ao 17 de maio: Semana das Letras Galegas.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FIXAS
Neste curso, debido a mellora da situación sanitaria derivada da COVID-19,
retomaranse as actividades deportivas planificadas nos recreos. Asimesmo
retomaranse actividades de carácter formativo nas que participe persoal formador
alleo ao noso centro de xeito puntual e priorizando sempre as necesidades máis
urxentes do alumnado. Tamén se continuarán desenvolvendo as sesións do Club de
Lectura nos recreos.
NESTE CURSO, COMO NORMA XERAL, SUSPENDERANSE AS ACTIVIDADES FÓRA DO
CENTRO DOS DEPARTAMENTOS.
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8.- PLAN DE IGUALDADE
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1.- INTRODUCIÓN

Educar é proporcionar unha formación integral que lles permita as alumnas e os
alumnos unha formación plena e que axude a configurar a súa identidade, así como
construír unha concepción da realidade que integre á súa vez o coñecemento e a súa
valoración ética e moral. Coeducar implica educar sen diferenciar as mensaxes en
función do sexo.
A coeducación é un estilo educativo, un proceso de transformación social que apunta a
unha convivencia entre os sexos afastada da opresión mutua e tendente a unha
relación de xustiza e respecto e en interese dunha formación integral e unha efectiva
igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.
A educación debe levarse a cabo dende unha perspectiva integral e de xénero, que
contribúa a previr todo tipo de situacións de violencia, e en particular a de xénero. Nos
últimos anos tense observado un aumento das condutas discriminatorias e dos
estereotipos sexistas entre o alumnado dos centros educativos que inflúen no
desenvolvemento da súa identidade e en como se manifesta a violencia escolar, o que
orixina un aumento dos conflitos e das situacións de violencia entre os rapaces e as
rapazas.
Co obxectivo de inverter esta tendencia a coeducación preséntase como unha das
ferramentas máis útiles e potentes para poder acabar coa desigualdade, e o instituto
constitúe unha plataforma excelente para a superación dos prexuízos sexistas e para
acadar un cambio en profundidade das estruturas e das prácticas sociais non
desexables, posto que non cabe dúbida de que todo o que ocorre nos centros é un
reflexo do que ocorre na sociedade, nun principio como espello e despois como
reflexión de volta cara á sociedade de novo. Se somos capaces de transmitirlle ao
alumnado dos nosos centros educativos valores baseados na paz e na igualdade, a
sociedade do futuro será pacífica e igualitaria. Se non traballamos por unha verdadeira
e efectiva coeducación non conseguiremos unha verdadeira transformación da
sociedade e polo tanto unha igualdade real. Cómpre ter en conta que as aulas son tan
diversas como o é a sociedade; con todo, ás veces a diversidade, como é o caso da
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afectivo-sexual, aínda non se visibiliza nin se respecta, senón que se rexeita por
contravir “o correcto” e “o normal”. De aí a importancia de traballar esa diversidade
desde o sistema educativo.
É preciso polo tanto prestar atención ao proceso de convivencia nos centros educativos
para conseguir que se valoren de maneira igualitaria as capacidades, os intereses e as
achegas das alumnas e dos alumnos e favorecer deste xeito as relacións de igualdade e
de respecto, o que repercutirá non só nunha mellor convivencia escolar senón tamén
nunha sociedade máis igualitaria.
Por todo o exposto é necesario e imprescindible elaborar un plan específico de
Igualdade no ámbito educativo que sirva de referente ao centro educativo co fin de
abordar a temática da coeducación e a prevención da violencia de xénero desde unha
perspectiva estrutural, integral e transversal, no que se recollan de forma sistemática
as medidas que se van desenvolver nas diferentes áreas do ámbito educativo dirixidas
ao alumnado, profesorado e equipos de orientación.
Principios que inspiran o proxecto coeducativo do centro en relación coa igualdade
Coa finalidade de dar cumprimento ao establecido na lexislación vixente en materia de
igualdade, o centro adoptará as medidas conducentes a lles proporcionar tanto ás
alumnas como os alumnos, unha educación para a igualdade baseada nos seguintes
principios:
∙ Transversalidade: a igualdade de xénero como un principio transversal e
sempre presente na actividade educativa.
∙ Sociedade igualitaria: a construción dunha sociedade na que homes e
mulleres sexan iguais empregando a educación como medio para combater
todas as formas de discriminación.
∙ Obxectivo “violencia 0 nas aulas e na sociedade”: É imprescindible a
sensibilización e a concienciación na comunidade educativa do problema da
violencia de xénero na nosa sociedade e a loita pola súa total desaparición.
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∙ Inclusión e integración da diversidade. A educación para a aceptación da
diversidade sexual e a integración plena de todas as persoas na comunidade
educativa e na sociedade sen que inflúa a súa opción afectiva ou sexual.
Directrices para incluir a coeducación nos aspectos curriculares
O centro comprométese a desenvolver co alumnado, os seguintes aspectos e
capacidades conforme ao previsto no artigo 10 de Decreto 86/2015, de xeito que lles
permita na etapa de ESO:
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus
dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no
diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha
sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.
b) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón
de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.
c) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da
personalidade e nas súas relación coas demais persoas, así como rexeitar a
violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e
resolver pacíficamente os conflictos.
d) Asemade, conforme ao establecido no artigo 16.4 do referido decreto, a
orientación educativa garantirá ao longo da etapa un axeitado
asesoramento ao alumnado para favorecer a súa continuidade no sistema
educativo ou, se fora o caso, una orientcación profesional. En todo caso, a
orientación educativa atenderá ao principio de igualdade entre homes e
mulleres.
Plan de Igualdade do IES
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Pretendemos un proxecto educativo que promova a igualdade entre alumnos e
alumnas coa finalidade de erradicar estereotipos e discriminacións por razóns de sexo
e previr as súas consecuencias. Unha educación baseada na igualdade de dereitos e
oportunidades contribúe a que o alumnado consiga mellores oportunidades de
traballo, colaborando na construción dunha sociedade corresponsable. Educar en
igualdade é a primeira resposta á diversidade.
O plan de igualdade é un documento de centro no que se recolle o programa de
intervención que ten por obxecto conseguir plenamente a coeducación na práctica
pedagóxica do noso centro educativo.
Aínda que foi elaborado polo equipo directivo, o plan de igualdade é responsabilidade
de toda a comunidade educativa. É o instrumento idóneo para, partindo do diagnóstico
en materia de igualdade do centro, deseñar actividades que promovan a igualdade de
xénero en temas como a autonomía persoal, a educación afectivo sexual, a resolución
de conflitos ou orientación académica e profesional non sexista.
O departamento de Orientación é o colaborador necesario para darlle un pulo á
execución do plan de igualdade pola facilidade en introducir a perspectiva de xénero
nos contidos competenciais deste departamento (PAT, POE e PAD).
2.- MARCO LEXISLATIVO

O desexo de construción dunha sociedade igualitaria por razón de xénero non nace só
da vontade das autoridades públicas, senón que ademais ten un marco normativo,
tanto estatal como autonómico, no que se ampara. Máis alá do principio lexislativo de
transversalidade, que obriga a que a que o obxectivo da igualdade de xénero estea
presente en todas as políticas públicas e na acción administrativa, no caso concreto da
educación, o lexislador asume a súa importancia estratéxica para a consecución da
igualdade.
A Constitución española de 1978 recoñeceu no artigo 14 a igualdade ante a lei por
razón de sexo, pero, máis alá dese recoñecemento formal, estableceuse no artigo 9.2
que é unha obriga dos poderes públicos promover as condicións para que esa
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igualdade sexa real e efectiva e, de xeito moi similar, o noso Estatuto de autonomía
atribúelles a mesma obriga aos poderes públicos no ámbito da nosa Comunidade
Autónoma, de tal xeito que a promoción da igualdade debe estar presente en toda a
actividade administrativa autonómica e en concreto na que ten que ver coa regulación
e co fomento da educación, materia na que tamén o Estatuto atribúe competencia
plena á nosa Comunidade Autónoma en toda a súa extensión, niveis e graos,
modalidades e especialidades sen prexuízo do disposto na Constitución e nas leis
orgánicas para a competencia estatal.
ÁMBITO DA UNIÓN EUROPEA
No marco da Unión Europea, a igualdade entre homes e mulleres constitúe un dos
principios de actuación das institucións comunitarias que deben ter presente en todas
as súas accións. Isto figura recollido no artigo 8 do Tratado de Funcionamento da
Unión Europea. No eido concreto da educación a Resolución do Parlamento Europeo,
do 9 de xuño de 2015, sobre a estratexia da UE para a igualdade entre mulleres e
homes despois de 2015 considera que os estereotipos de xénero seguen tendo unha
grande influencia no ámbito educativo e destácase o papel decisivo que desempeña a
educación e a capacitación na loita contra eses estereotipos e para poñer fin á
discriminación baseada no xénero, así como os seus efectos positivos para as mulleres
e para a sociedade e a economía en xeral.
ÁMBITO ESTATAL
● Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación
No ámbito estatal o preámbulo da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, xa
pon de manifesto que a educación é o medio de transmitir e, ao mesmo tempo, de
renovar, a cultura e o acervo de coñecementos e valores que a sustentan. Así, un dos
principais fins que se persegue coa educación é a formación no respecto dos dereitos e
das liberdades fundamentais e da igualdade efectiva de oportunidades entre mulleres
e homes, así como a valoración crítica das desigualdades, de forma que sirvan para
superar os comportamentos sexistas.
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Deste xeito, calquera órgano con competencias relacionadas coa educación pode
exercer unha importante influencia en cuestións que atinxen á consecución da
igualdade de xénero.
O artigo 1 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece como
principio da educación “o desenvolvemento, na escola, dos valores que fomenten a
igualdade efectiva entre homes e mulleres, así como a prevención da violencia de
xénero”. No artigo 2 dise que o sistema educativo se orientará á consecución de
determinados fins, entre os que salienta a “educación no respecto dos dereitos e
liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres (...)”.
● Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade de mulleres e homes
A Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade de mulleres e homes
establece:
Artigo 23. A educación para a igualdade de mulleres e homes.
O sistema educativo incluirá entre os seus fins a educación no respecto dos dereitos e
liberdades fundamentais e na igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e
homes. Así mesmo, o sistema educativo incluirá, dentro dos seus principios de
calidade, a eliminación dos obstáculos que dificultan a igualdade efectiva entre
mulleres e homes e o fomento da igualdade plena entre unhas e outros.
Artigo 24. Integración do principio de igualdade na política de educación.
1. As administracións educativas garantirán un igual dereito á educación de mulleres e
homes a través da integración activa, nos obxectivos e nas actuacións educativas, do
principio de igualdade de trato, evitando que, por comportamentos sexistas ou polos
estereotipos sociais asociados, se produzan desigualdades entre mulleres e homes.
2. As administracións educativas, no ámbito das súas respectivas competencias,
desenvolverán, con tal finalidade, as seguintes actuacións:
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A.- A atención especial nos currículos e en todas as etapas educativas ao principio
de igualdade entre mulleres e homes.
B.- A eliminación e o rexeitamento dos comportamentos e contidos sexistas e
estereotipos que supoñan discriminación entre mulleres e homes, con especial
consideración a iso nos libros de texto e materiais educativos.
C.- A integración do estudo e aplicación do principio de igualdade nos cursos e
programas para a formación inicial e permanente do profesorado.
D.- Apromocióndapresenzaequilibradademulleresehomesnosórganosdecontrole de
goberno dos centros docentes.
E.- A cooperación co resto das administracións educativas para o desenvolvemento
de proxectos e programas dirixidos a fomentar o coñecemento e a difusión, entre
as persoas da comunidade educativa, dos principios de coeducación e de igualdade
efectiva entre mulleres e homes.
F.- O establecemento de medidas educativas destinadas ao recoñecemento e
ensino do papel das mulleres na Historia".
ÁMBITO AUTONÓMICO
No ámbito autonómico son moitas as disposicións normativas que recollen
instrumentos para acadar unha educación e formación en igualdade entre mulleres e
homes.
● Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro
O Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido
das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade
establece:
Artigo 17. O currículo regulador do sistema educativo
1. A Xunta de Galicia adoptará, dentro das súas competencias, as medidas conducentes
a lles proporcionar, tanto ás mulleres coma aos homes, unha educación para a
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igualdade. Para estes efectos, o currículo regulador da práctica docente de cada un dos
niveis, etapas, ciclos, graos e modalidades do sistema educativo adaptarase ás
seguintes especificacións relativas a obxectivos, contidos, metodoloxía e criterios de
avaliación:
A.- A comprensión do valor constitucional da igualdade entre ambos sexos como
obxectivo de especial atención, sen que, en ningún caso, se admitan contidos,
metodoloxía ou criterios de avaliación transmisores, directa ou indirectamente,
dunha distribución estereotipada de papeis entre os sexos ou dunha imaxe de
dominación dun sexo sobre o outro en calquera ámbito da vida.
B.- O enriquecemento do contido curricular coas contribucións ao coñecemento
humano realizadas polas mulleres no pasado e no presente, e co axeitado reflexo
do papel das mulleres na evolución histórica.
C.- A adquisición, en alumnos e alumnas, dos coñecementos e das actitudes
necesarias que lles permitan, cando acaden a madurez, atender as súas propias
necesidades domésticas e os labores familiares compartidos, inclusive as cargas
parentais e a atención de familiares que, por dependencia, necesiten a asistencia
doutras persoas, mulleres ou homes.
D.- O fomento das vocacións femininas naquelas áreas onde se atopen
infrarrepresentadas as mulleres e o fomento das vocacións masculinas naquelas
áreas onde se atopen infrarrepresentados os homes, buscando evitar as decisións
profesionais derivadas de prexuízos.
E.- A garantía da coeducación na Comunidade Autónoma de Galicia dentro das súas
competencias propias.
2. A Xunta de Galicia incluirá nos programas de formación do profesorado, como
materia específica, a igualdade e a violencia de xénero.
Artigo 18. Erradicación de prexuízos nos centros docentes
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1. Non se admitirán, no centro docente, as desigualdades entre alumnos e alumnas
sustentadas en crenzas, prexuízos, tradicións ou prácticas consuetudinarias
transmisoras, directa ou indirectamente, dunha distribución estereotipada de papeis
entre os sexos ou dunha imaxe de dominación dun sexo sobre o outro en calquera
ámbito da vida.
2. De forma directa, as docentes e os docentes non permitirán ningunha forma de
machismo e de misoxinia que puidese existir no seo da comunidade escolar e,
nomeadamente, entre nenos e nenas e adolescentes, aplicarán activamente principios
pedagóxicos de respecto á identidade e á imaxe das mulleres.
Con tales efectos, nos regulamentos internos dos centros educativos, deberán
explicitarse as medidas de corrección ou sanción de comportamentos sexistas".
Por outra parte o artigo 19 refírese á integración da igualdade na formación
profesional dispoñendo:
"No desenvolvemento das súas competencias sobre deseño dos contidos dos títulos de
formación profesional, autorización, xestión e homologación dos centros formativos,
programación e execución de actuacións concretas, información e orientación
profesional, avaliación da calidade e cantas outras poida asumir no marco da Lei
orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, a Xunta
de Galicia favorecerá a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes mediante
actuacións tendentes a evitar calquera tipo de discriminación, a eliminar a segregación
profesional horizontal e vertical e mais a eliminar a totalidade das desvantaxes de
partida que afecten o colectivo das mulleres".

● Decreto 86/2015, do 25 de xuño
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia
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establece o obxectivo da igualdade entre mulleres e homes na sociedade como
finalidade primordial dos distintos niveis educativos, incluíndo tamén diversas
referencias nos contidos concretos dos currículos. Tamén os decretos aprobados nos
últimos anos que regulan cada currículo de ciclos formativos e as ensinanzas especiais
teñen como denominador común a presenza deste obxectivo.
● Lei galega 11/2007, do 27 de xullo
Do mesmo xeito, a Lei galega 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e o
tratamento integral da violencia de xénero dedica o capítulo III do Título I ás medidas
encamiñadas á formación e prevención da violencia de xénero, cuxa efectividade acada
especial importancia en momentos, nos que este problema, de primeira magnitude en
todo o Estado, segue presente e incluso con lamentables incrementos, para o cal
tamén se debe considerar, tendo en conta que estamos referíndonos ao ámbito
educativo, a persistencia de patróns de comportamento de dominación do home sobre
a muller nas xeracións máis novas, tal como indican os últimos estudos oficiais,
crebando tendencias que se cría que estaban en diminución.
● Lei 2/2014, do 14 de abril
Con respecto á integración da diversidade sexual débese ter en conta o establecido na
Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas,
gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, que dedica o capítulo V ás
medidas no ámbito da educación establecendo o seguinte:
Artigo 22. Inclusión da realidade LGTBI nos plans de estudos
A consellaría competente en materia de educación incorporará a realidade
homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual nos contidos transversais
de formación de todo o alumnado de Galicia naquelas materias en que sexa
procedente, dará audiencia ao Consello e, de ser o caso, escoitará as asociacións,
organizacións e colectivos LGTBI. Así mesmo, visibilizaranse na educación os diferentes
modelos de familia establecidos nesta lei.
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Ademais, revisará os contidos de información, divulgación e formación que xa existan
nos distintos niveis de ensino e noutros ámbitos formativos.
Artigo 23. Actitudes
A Administración educativa galega, en colaboración co departamento competente en
materia de igualdade, fomentará a realización de actividades dirixidas á comunidade
escolar para a prevención de actitudes e comportamentos discriminatorios pola
orientación sexual ou a identidade de xénero.
Artigo 24. Formación do persoal docente
Estableceranse actividades de formación para o persoal docente existente. Así mesmo,
incorporarase a realidade LGTBI e os distintos modelos de familia aos cursos e másters
de formación do futuro persoal docente e aos plans de estudos das titulacións de
Educación Social, Maxisterio, Pedagoxía, Psicoloxía e Dereito.
Artigo 25. Divulgación da realidade LGTBI entre as ANPA
A consellaría competente en materia de educación, en colaboración coas ANPA,
deseñará contidos para as escolas de pais e nais relativos á realidade LGTBI e aos
diferentes modelos de familia.
Artigo 26. Combater o acoso e favorecer a visibilidade
1. Estableceranse actuacións para combater o acoso escolar por razón de orientación
sexual ou identidade de xénero, favorecendo a visibilidade do alumnado LGTBI e a
plena normalidade das distintas orientacións sexuais e identidades de xénero. Así
mesmo, informarase sobre os mecanismos de denuncia dos casos de acoso.
2. Para os efectos de favorecer a visibilidade e de integrar de forma transversal a
diversidade afectivo-sexual nos centros escolares, a consellaría competente en materia
de educación favorecerá nos centros sostidos con fondos públicos a realización de
actividades específicas próximas a datas de celebracións internacionais relacionadas co
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recoñecemento efectivo de dereitos a persoas lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e
intersexuais".
● Decreto 86/2015, do 25 de xuño
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato inclúe entre os seus elementos transversais
evitar “os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou
da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual,
transexual, transxénero e intersexual”.
● Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro
O 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 (DOG do 27 de xaneiro), contempla a integración do principio de
igualdade entre mulleres e homes, para o que resolve establecer, sobre a base dun
diagnóstico previo, as necesidades, os obxectivos, as directrices básicas e as
actuacións, incluíndo a mediación na xestión dos conflitos, e conterá actuacións
preventivas, reeducadoras e correctoras.
Así pois, entre os principios informadores e fins das normas de convivencia recóllese a
educación en igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres. Indica
que a comunidade educativa, no seu conxunto, velará pola aplicación daquelas
medidas que vaian encamiñadas a fomentar o respecto ás diferenzas, entre elas, a
igualdade efectiva entre mulleres e homes.
Do mesmo xeito, será tamén un principio que deberá rexer a composición da comisión
de convivencia, que terá entre as súas funcións, impulsar accións dirixidas á promoción
da convivencia, especialmente no que se refire ao fomento das actitudes, para garantir
a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos os membros da
comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos.
Entre os obxectivos xerais do plan de convivencia sinálase, fomentar nos centros
educativos os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar o grao de
100

aceptación e cumprimento das normas e avanzar no respecto á diversidade e no
fomento da igualdade entre homes e mulleres. Indícase como outro obxectivo facilitar
a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de violencia,
especialmente do acoso escolar, da violencia de xénero e das actitudes e
comportamentos xenófobos e racistas.
Así mesmo, a igualdade entre homes e mulleres estará presente entre as actuacións
formativas, nos programas relacionados coa mellora da convivencia nos centros e
recursos educativos, nas medidas complementarias para a mellora da convivencia e
nas medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais.
3.- DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN DO CENTRO EN RELACIÓN COA IGUALDADE DE
XÉNERO.

Para diagnosticar, é necesario a observación e análise da comunidade educativa no seu
conxunto prestando especial atención ás relacións, condutas e actitudes que teñen
lugar nel. En xeral trátase de recompilar información da situación de partida do centro
sobre diversos aspectos do entorno educativo no que se desenvolve a vida escolar e
analizalos desde a perspectiva de xénero. A ferramenta útil para facer o diagnóstico
son cuestionarios e fichas de observación e análise que facilitan a recollida de
información sistematizada.
Para facer este diagnóstico analizaremos distintos aspectos:
Característica a diagnosticar

Aspectos a observar
Distribución por sexos da comunidade
educativa.
Composición dos órganos de

Características do centro

representación do alumnado.
Distribución dos casos de absentismo
escolar.
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Composición dos órganos colexiados.
Composición dos órganos de dirección e
coordinación.
Linguaxe escrita desde o centro educativo
e a páxina web.
Linguaxe sexista
Autodiagnóstico do profesorado na aula.
Observación da linguaxe oral.
Observación da distribución dos espazos e
tempo en alumnas e alumnos.
Uso de espazos e tempos
Existencia de roles e estereotipos de
xénero no alumnado.
Análise das imaxes nos libros de texto cos
roles que representan as personaxes
Materiais didácticos

masculinas e femininas.
Observación da linguaxe nos libros de
texto e uso sexista da mesma.

Actitudes e valores

Observación subxectiva e obxectiva do
Grao de sensibilización da comunidade
educativa.

4.- DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DO PLAN DE IGUALDADE. LIÑAS DE ACTUACIÓN E
OBXECTIVOS COEDUCATIVOS DESENVOLVIDOS A TRAVÉS DO PLAN.

Unha vez obtidos os resultados do diagnóstico, formulamos as liñas de actuación e
os obxectivos a conseguir en cada una delas:

LIÑA 1. ESTEREOTIPOS E ROLES DE XÉNERO, ACTITUDES E VALORES SEXISTAS
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Os obxectivos que se perseguen con esta liña estratéxica son:
● Integrar a perspectiva de xénero na PXA e nos proxectos que a integran.
● Visibilizar elementos de desigualdade de xénero na comunidade e
deseñar as intervencións que as corrixan.
● Establecer prácticas educativas correctoras de estereotipos co obxecto
de erradicar, no ámbito educativo, os valores e actitudes que
tradicionalmente teñen propiciado una invisibilización das mulleres,
primando os valores masculinos.
● Formar ao alumnado na autonomía persoal, fomentar a autoestima e
orientar na formación dun proxecto de vida sen estereotipos.
LIÑA 2. USO DA LINGUAXE INCLUSIVA

O uso dunha linguaxe non discriminatoria, sen caer en extremismos, faise
fundamental para conseguir a igualdade. A linguaxe non sexista é un dos valores
nos que debe estar baseado calquera modelo de intervención educativa.
Os obxectivos que se perseguen con esta liña estratéxica son:
● Tratar de visibilizar as situación nas que se fai un uso sexista da linguaxe
para concienciar á comunidade educativa e explicar as consecuencias
que se derivan do uso deste tipo de linguaxe.
● Fomentar formas de expresión que fagan uso dunha linguaxe inclusiva.

LIÑA 3. USO EQUILIBRADO DE ESPAZOS E TEMPOS

O uso equilibrado de espazos e tempos ten unha importancia fundamental á hora
de evitar situacións de desigualdade que poden xerar situacións de discriminación.

Os obxectivos que se perseguen con esta liña estratéxica son:
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● Planificar actividades que vaian dirixidas ao uso compartido e equitativo
de espazos de modo que tanto alumnos como alumnas poidan exercer
os seus dereitos e desenvolver as súas capacidades plenamente sen
restricións de ningún tipo.
● Fomentar a participación das alumnas en actividades deportivas
colectivas evitando o abandono prematuro das mesmas.

LIÑA 4. MATERIAIS DIDÁCTICOS

Os materiais didácticos, a través dos seus contidos, mostran un tipo de sociedade
coa que o alumnado tende a identificarse.

Os obxectivos que se perseguen con esta liña estratéxica son:
● Seleccionar materiais didácticos neutros, libres de estereotipos e valores
sexistas e que eviten a reproducción do tradicional modelo que provoca
a desigualdade entre os sexos.
● Visibilizar as mulleres nos contidos didácticos, valorando a súa figura en
igualdade de condicións ás dos homes.
LIÑA 5. O CENTRO: UN ESPAZO DE RELACIÓN E NON VIOLENCIA

Os obxectivos que se perseguen con esta liña estratéxica son:

●

Utilizar unha metodoloxía pedagóxica que favoreza a interrelación entre
alumnas e alumnos baseada no respecto á diferencia.

●

Concienciar sobre a violencia de xénero desde a prevención da mesma.

●

Procurar estratexias de resolución de conflitos non violentas.

●

Fomentar o espírito crítico do alumnado ante as manifestacións
relacionadas coa desigualdade entre homes e mulleres fora do mundo
académico.
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5.- MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN PARA ACADAR OS OBXECTIVOS DO PLAN DE
IGUALDADE

Son as actuacións e actividades que se inclúen no Plan de Igualdade coa finalidade de
conseguir o cumprimento dos obxectivos plantexados nas liñas de actuación. Ao
tratarse dun proxecto flexible, as actividades deben ir perfilándose ao longo dos cursos
sucesivos.
Cada curso escolar deseñaranse actividades dentro de cada unha das liñas de
actuación. O deseño destas actividades é liderado polo equipo de igualdade formado
por persoal docente que se encarga da coordinación de todo o traballo que sobre
igualdade se desenvolva no centro.
A dirección do centro nomeará a unha persoa responsable en materia de igualdade no
Consello Escolar.
Ademais das actividades de centro, coordinadas desde a dirección, o profesorado
recollerá nas súas programacións didácticas as actividades que sobre igualdade vaian
desenvolver, tratando de educar sen perder de vista o principio de igualdade.
1. ESTEREOTIPOS E ROLES DE XÉNERO, ACTITUDES E VALORES SEXISTAS

Plan de Acción Titorial. O Departamento de Orientación coordinará co profesorado
titor as actividades específicas relativas á igualdade de xénero:
● Debates para visibilizar roles e estereotipos sexistas na sociedade.
● Actividades de sensibilización ante o maltrato.
● Visualización de vídeos e documentáis con debate posterior.
● Actividades de reflexión acerca da igualdade de oportunidades desde as
distintas materias.
● Análise de publicidade.
● Fomentar as vocacións buscando evitar as decisión profesionais derivadas de
prexuízos.
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● Análise do ámbito laboral desde a perspectiva de xénero.
2. USO DA LINGUAXE INCLUSIVA

●

Actividades sobre a análise das comunicación no centro para detectar linguaxe
sexista.

●

Uso sexista da linguaxe no mundo laboral.

●

Organización de obradoiros de coeducación.

●

Análise de materiais didácticos.

3. USO EQUILIBRADO DE ESPAZOS E TEMPOS

● Reflexión sobre o reparto desigual das tarefas domésticas.
● Organización de actividades deportivas de forma igualitaria.

4. MATERIAIS DIDÁCTICOS

● Introducir a perspectiva de xénero nas unidades didácticas.
● Valorar a figura de mulleres relevantes na arte e nos distintos campos da
ciencia, dominada pola tradicional hexemonía sexista, dándolle visibilidade á
súas aportacións.

5. O CENTRO: UN ESPAZO DE RELACIÓN E NON VIOLENCIA

● Promover estratexias de resolución de conflictos non violentas.
● Establecer dinámicas de traballo e prácticas que involucran ao alumnado a
participar de forma igualitaria.
● Promover actividades non competitivas nas que participen conxuntamente
alumnas e alumnos.
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PLAN DE IGUALDADE

PROPOSTA DE ACTUACIÓNS
Revisión de logros no curso anterior
Planificación de sesións de titoría
Setembro

programadas desde o PAT en materia de
igualdade
Planificación desde o equipo da biblioteca
das posibles lecturas que promovan a
resolución pacífica de conflitos, a
convivencia e a igualdade
Análise das propostas do profesorado en
materia de igualdade recollidas nas

Outubro

programacións didácticas
Planificación inicial das actuacións do PI
para o curso
Homenaxe ás víctimas a través de
diversas actividades

Novembro

Visionado de películas que aborden a
desigualdade adaptadas ao nivel
educativo
Paneis de actualidade
Sexualidade saudable
Estereotipos de xogos e regalos con

Decembro

tendencia sexista. Campaña a favor do
regalo non sexista
Análise da implicación do alumnado nas
tarefas domésticas

Xaneiro
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30 de xaneiro. Día da Paz e non violencia:
Traballo das mulleres pola paz
Amor en positivo. Todos os amores son
iguais
Febreiro

Prevención da violencia nas parellas
adolescentes
Traballos de aula: análise de cancións ou
textos…

Marzo

8 de marzo: mulleres destacadas do noso
entorno
Corresponsabilidade responsable

Abril

Actividades de difusión en torno ás
lecturas que remarquen os valores da
igualdade e convivencia
Estereotipos nas profesións: elección
vocacional con perspectiva de xénero

Maio

Análise dos estereotipos de beleza e
imaxe na sociedade

As actividades concretas e ferramentas utilizadas defínense ao longo de cada curso
escolar co consenso e participación de todo o profesorado e especialmente do
profesorado titor.

6.- SEGUIMENTO E AVALIACIÓN
Para asegurar o éxito do Plan é necesario facer un seguimento do mesmo ao longo do
curso e poñer en marcha estratexias de avaliación que dean resposta ao grao de
consecución dos obxectivos propostos, a idoneidade das actuacións programadas e dos
recursos utilizados, a eficacia dos mecanismos de difusión, coordinación e organización
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interna, resultado de participación de alumnado e profesorado nas actividades
propostas...
Para esta avaliación utilizaranse distintas ferramentas:
● Rexistro das actividades contidas no Plan de Igualdade anual e observación
sistemática e directa do resultado das mesmas.
● Reunións con equipos docentes e profesorado titor.
● Índice de participación activa do alumnado.
● Cuestionarios de satisfacción do alumnado participante.
Ao final de cada curso escolar, analizarase o cumprimento dos obxectivos plantexados e
se o resultado das actividades levadas a cabo é positivo ou mellorable coa fin de poder
definir cambios para o seguinte curso escolar.
Toda a información resultante do sistema de seguimento e avaliación: obxectivos,
resultados obtidos nas actividades, conclusións e recomendacións de mellora quedará
recollida nun documento de memoria final.
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9.- PROXECTOS E PLANS ANUAIS
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9.1 PLAN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
(ANEXO I)
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IES DE VIÓS

PLAN DE ORIENTACIÓN
EDUCATIVA.
( P.O.E. )

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
CURSO 2021-2022
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NOTA IMPORTANTE.- A situación de pandemia provocada polo COVID-19, afectará a
moitas das acción contempladas neste plan. Tamén obrigará a incluir novos
elementos no mesmo. Para unha mellor comprensión, dos elementos afectados
aparecerá un (*), logo da súa formulación, ao longo deste documento.
Segundo o establecido implementaranse actuacións dirixidas á identificación
das necesidades ocasionadas pola situación de pandemia. Nesas actuacións
colaborarán os/as titores/as dos diferentes grupos. Tamén poderán proponerse
accións dirixidas ao coidado do benestar emocional do noso alumnado se elo fose
preciso. O anterior aparece recollido no apartado nº 7 deste plan.

1.XUSTIFICACIÓN
CONTEXTO:

BASEADA

NO

A) Contexto legal.
O presente plan de Orientación para o I.E.S. de Viós fundaméntase,
entre outros, nos seguintes textos legais:
-Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE).
-Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade
educativa (LOMCE).
-Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria.
-Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o
desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento
orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa
organización e funcionamento.
-Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade
Autónoma de Galicia.
-Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de
materias de libre configuración autonómica de elección para os centros
docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se
regula o seu currículo e a súa oferta.
-Decreto 120/1998 polo que se regula a Orientación Educativa e
profesional na Comunidade autónoma de Galicia, así como a Orde 24 de
Xullo de 1998 pola que se establece a Organización e funcionamento da
Orientación educativa e profesional na Comunidade autónoma galega.
-Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención
á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma
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de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei Orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG 21-12-2011).
-Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do
currículo nas ensinanzas de réxime xeral (DOG 07-11-95).
-Orde do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e
o procedemento para flexibilizar a duración do período de escolarización
obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a
condicións persoais de sobredotación intelectual (DOG 28-11-96).
-Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación
psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas
especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o
procedemento e os criterios para a realización do dítame de escolarización
(DOG 19-12-96).
-Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as
condicións e criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos
públicos do alumnado de ensino non universitario con necesidades
educativas especiais (DOG 30-01-2003).
-Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas
de atención específica ó alumnado procedente do estranxeiro (DOG
26-02-2004).
-Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de
acceso aos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo
(DOG 16-12-2008).
-Orde do 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres
para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria
para persoas maiores de dezaoito anos (DOG 04-03-2009).
-Orde do 24 de xuño de 2008, pola que se regula a ensinanza básica
para as persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade
Autónoma de Galicia (DOG 23-07-2008).
-Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de
formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así
como o acceso e a admisión nestas ensinanzas.
-Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas
de atención á diversidade para o alumnado de Educación Secundaria
Obrigatoria.
-Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para
coordinar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de
orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.
-Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de
Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instruccións para o
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desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria,
educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico
2021-2022.
-Nova versión do “Protocolo de adaptación ao contexto da
Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o
curso 2021-2022” de data 01/10/2021
-…
-Sinalar que na orde do 24 de xullo de 1998, queda establecido, no
seu artigo 15º, a estructura dos plans de orientación. Será esta estructura a
que tentará seguir o presente plan.

B) Contexto do Centro.
Estudos que se imparten:
-ESO: Educación Secundaria Obrigatoria.
-No centro están a funcionar un total de 8 unidades da ESO. O
número de alumnos é de 151 e o de profesores de 20 (un deles compartido
con outro centro).
Servizos:
O centro conta cun servizo de transporte escolar diario (que utiliza a
práctica totalidade do alumnado).
O centro tamén conta cun servizo de biblioteca aberto a toda a
comunidade educativa.
Situación socioxeográfica:
O centro está situado nunha parroquia do Concello de Abegondo.
Este Concello é predominantemente rural anque conta con núcleos de
poboación dunha certa entidade.
A maioría das familias encadraríanse dentro da clase media ou
media-baixa, podendo observarse en varias delas certa deprivazón de tipo
cultural e/ou económica.
O Concello de Abegondo conta cunha boa dotación de servizos para
a comunidade. Estes servizos serán demandados cando a actividade
orientadora do centro así o precise.

C) Estructura e normas de funcionamento do Dpto de
Orientación.
c.1 Composición:
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Forman parte do departamento de orientación do centro, as seguintes
persoas:
-Xefe do departamento: José Ángel Galán Tosar.
-Profesora de Pedagoxía Terapéutica: Nuria Pozo Castro.
Profesorado que imparte en distintos niveis:
-Mª Nieves Díaz Fernández, titora e profesora do ámbito
científico-matemático.
-Julia Cea Cabanelas, titora e profesora do ámbito socio-lingüístico.
-Xefa do departamento de orientación do centro adscrito (CEIP San
Marcos).
c.2 Calendario de reunións:
No artigo 14º da Orde do 24 de xullo de 1998 se sinala o seguinte:
”Os membros do departamento de orientación con destino no propio centro
celebrarán reunións semanais na hora destinada para tal fin no seu horario”.
O anterior resulta inviable dado que no horario do profesorado non
se pode dispoñer dunha sesión semanal para a devandita reunión. Por elo as
reunións que se fagan deberán realizarse cando o profesorado implicado
esté libre doutras obligacións (recreos, gardas e demáis situacións).
Realizarase unha reunión semanal (se fose posible) dos membros do
departamento con destino neste centro. Tamén, segundo o establecido,
realizarase unha reunión trimestral con tódolos membros do departamento,
previa convocatoria por parte da xefatura (se fose posible).
c.3 Atención ós diferentes membros da comunidade educativa,
por parte do orientador:
ÁMBITO DE ATENCIÓN

HORARIO

Adaptarase ás necesidades do
alumnado, dentro do marco do
Alumnado
horario do orientador, poidendo
incluir os tempos de recreo
Adaptarase ás necesidades das
Familias
familias, dentro do marco do
horario do orientador (*).
Durante todo o horario lectivo do
Profesorado
orientador
Centro adscrito (demanda da
Durante todo o horario do
orientadora e/ou equipo directivo orientador.
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2.- OBXECTIVOS.2.1.- Obxectivos referidos ó Centro.
-Asesorar e colaborar na elaboración, revisión e/ou modificación e
posta en marcha do P.E.C. e dos plans incluídos nel, sobretodo na
implementación das medidas deseñadas no plan de convivencia e nos
puntos referidos á atención á diversidade.
-Deseñar, partindo das propostas da CCP e do analise do contexto, a
actualización anual do PAT, coa programación de actividades para cada
nivel.
-Cooperar coa comunidade educativa (equipo directivo, profesorado,
alumnado, departamentos didácticos).
-Coordinarse con outros departamentos de orientación da zona de
cara ó intercambio de información e materiais, coa posibilidade de levar a
cabo algún programa conxuntamente.
-Favore-la coordinación con outros servicios da comunidade que
incidan na función orientadora do centro en xeral ou atendan a aspectos
específicos en particular (Concello, Servicios Sociais do Concello, Servicio
Galego de Colocación, SERGAS, EOE, ASPANEPS, centro ¨Querote¨,...).
-Potencia-la coordinación e cooperación entre o centro e as familias,
facéndoas participes daqueles aspectos da orientación educativa que lles
son propios.
-Colaborar na identificación das necesidades xurdidas pola
situación de pandemia (*).
...

2.2.- Obxectivos referidos ó alumnado.
-Contribuír á persoalización e individualización dos procesos de
ensino-aprendizaxe,

impulsando

iniciativas

de

compensación

de

desigualdades de orixe e fomentando o principio de equidade.
-Apoiar o desenvolvemento das competencias básicas no alumnado.
-Cooperar na integración do alumnado no seu grupo e no centro.
-Fomentar no alumnado as actitudes participativas no centro e no seu
contorno sociocultural.
-Facilita-la orientación académica e profesional do alumnado do
centro, asesorando para unha toma de decisións reflexiva e autónoma.
-Fomentar no alumnado o esforzo, a responsabilidade e a reflexión
sobre as suas actuacións.
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-Contribuir a prevención do absentismo escolar e do abandono
temperá do sistema educativo.
-Atender ás demandas persoais de orientación que se presenten.
-Organizar a atención do alumnado que presenta necesidades
específicas de apoio educativo (alumnado que presente necesidades
educativas especiais, que presente dificultades específicas de aprendizaxe,
que presente altas capacidades intelectuais, que se incorpore tardiamente ao
noso sistema educativo ou que presente condicións persoais ou de historia
escolar especiais) e realizar o seguimento e a avaliación destas MAD.
-Contribuir o desenvolvemento do plan de orientación educativa e
acción titorial con fins preventivos, compensadores e de desenvolvemento
persoal.
-Promover a reflexión do alumnado sobre aspectos importantes e
problemáticos da xuventude: accidentes de tráfico, educación
afectivo-sexual, abuso das tecnoloxías, perigros das redes sociais e
internet...
-Identifica-las dificultades e potencialidades do alumnado con
necesidades específicas de apoio educativo, concretando as pautas de
actuación e medidas para a súa atención (reforzos, organización dos apoios,
agrupamentos, ACS, programas de enriquecemento curricular...).
-Fomentar a continuación no sistema educativo e na formación do
alumnado.
-Explorar aspectos destacados, na experiencia emocional do noso
alumnado, en relación coa situación de pandemia (*).
-Propoñer a realización de actividades que melloren a
capacidade de xestión emocional e resilencia do alumnado (*).
...

2.3.- Obxectivos referidos ó profesorado.
-Coordinala actuación dos/as profesores/as os/as titores/as co Dpto.
de Orientación, de cara a dar resposta ás necesidades específicas de apoio
do alumnado.
-Fomenta-lo proceso de avaliación formativa e orientadora de cada
grupo e a autoavaliación.
-Asesorar ó profesorado na planificación, desenvolvemento e
avaliación do seu traballo.
-Impulsar a colaboración do profesorado nas tarefas de acción titorial
e orientación educativa.
-Detecta-las necesidades que teñan os/as titores/as para levar a cabo
a función titorial, colaborando con eles para a súa resolución.
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-Apoia-la actuación do profesorado, proporcionándolle información
sobre recursos, medios materiais, didácticos e estratexias metodolóxicas
que poidan favorece-lo seu labor docente e orientadora.
-Asesorar ó profesorado na organización e agrupamento do
alumnado, con especial atención ó tratamento flexible ante a diversidade de
aptitudes, intereses e motivacións.
-Establecer pautas xerais de actuación e criterios de organización das
MAD.
-Colaborar co profesorado na avaliación inicial das competencias
básicas, no fomento das mesmas e no coñecemento inicial do alumnado de
novo ingreso con necesidades específicas de apoio educativo.
-Asesorar ó profesorado para coñece-la metodoloxía e recursos a
utilizar na adquisición de hábitos de estudio, orientación para a vida,
técnicas de traballo intelectual, habilidades e estratexias de aprendizaxe
nos/as alumnos/as, así como o modo de insertalas no currículo ordinario.
-Colaborar có profesorado na mellora da convivencia e na resolución
pacífica de conflitos.
-Colaborar co profesorado na detección e posterior derivación,
de situación individuais problemáticas, en relación coa pandemia
provocada polo COVID-19 (*).
-Colaborar coas persoas titoras, e asesoralas, na atención ás
necesidades educativas ocasionadas pola situación de pandemia
provocada polo COVID-19 (*).
...

2.4.-Obxectivos referidos á familia.-Promover actividades informativas e orientadoras que impliquen ás
familias no proceso educativo dos seus fillos.
-Establecer contactos periódicos, nos casos que sexa necesario, cos
pais/nais do alumnado de forma individual e colectiva, coa finalidade de
asumir conxuntamente a orientación educativa e a educación dos/as seus
fillos/as.
-Informar e asesorar ás familias, de maneira especial ás de
alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo.
-Asesorar de xeito individualizado ás familias do alumnado proposto
para MAD.
-Fomenta-la participación e a implicación das familias nas diferentes
actividades do centro e no proceso de aprendizaxe dos seus fillos/as.
-Participar na organización de actividades de formación de pais/nais,
a través de charlas, conferencias, debates, etc.
-Asesorar en relación coa influencia que a COVID-19 poida ter
na escolaridade dos seus fillos/fillas (*).
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-Facilitar as familias asesoramento en relación coas actuacións e
pautas a seguir para tentar manter o benestar emocional do alumnado,
no que se observe alguna alteración provocada por esta situación de
pandemia (*).
...

3.- PLANIFICACIÓN XERAL E DEFINICIÓN DE
ACCIÓNS PRIORITARIAS.3.1. Liñas prioritarias de actuación.Seguindo o establecido na Circular 10/2010 da Dirección Xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se
ditan instrucións para coordinar as actuacións e establecer as accións
prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional na
Comunidade Autónoma de Galicia, establécense, con carácter xeral, as
seguintes accións prioritarias:
Extraído da devandita circular.
“Cuarta. Accións prioritarias dos servizos de orientación.
Os servizos de orientación educativa e profesional desenvolverán as
súas funcións no marco do Decreto 120/1998, do 23 de abril, e da Orde do
24 de xullo de 1998, que o desenvolve; prestando especial atención ás
seguintes actuacións:
a) ACTUACIÓNS COMÚNS PARA A TOTALIDADE DOS
DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN:
1. Relacionadas coa inclusión e a diversidade.
Asesorar ao equipo directivo sobre o contido do proxecto educativo e
os documentos que o integran, especialmente sobre as medidas de atención
á diversidade e a acción titorial.
Elaborar e poñer en práctica programas destinados á prevención e
detección precoz de dificultades de aprendizaxe.
Axustar as propostas de apoio educativo á realidade de cada alumna
ou alumno, con intervencións inclusivas e orientadas polo potencial de
aprendizaxe do alumnado.
Asesorar aos departamentos, equipos de ciclo e profesorado en xeral
nos procesos de axuste e desenvolvemento das concrecións curriculares,
das programacións de curso e/ou ciclo, das medidas de reforzo educativo e
nas adaptacións curriculares.
Facilitar asesoramento a toda a comunidade educativa sobre as
diferentes medidas e recursos para a atención do alumnado con necesidade
específica de apoio educativo.
2. Relacionadas coa acción titorial:
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Colaborar co profesorado titor no desenvolvemento das medidas
contempladas no plan de acción titorial (PAT), asesorando á totalidade da
comunidade educativa sobre o sistema educativo, os procesos de admisión,
as accións de acollida, os cambios de centro e a participación na
organización e no goberno dos centros.
Colaborar cos diferentes equipos docentes no deseño e elaboración
de protocolos para a realización da avaliación inicial do alumnado.
3. Relacionadas coa convivencia e coa educación en valores:
Deseñar e poñer en práctica programas destinados á promoción da
convivencia e á resolución pacífica dos conflitos, asesorando na
elaboración do plan de convivencia do centro.
Asesorar á comunidade educativa sobre a elaboración e aplicación
das normas de organización e funcionamento.

4. Relacionadas co plan de orientación, co plan anual e coa memoria
de cada curso:
Manter actualizado o plan de orientación, concretando no plan anual
do departamento as actuacións previstas para o curso, os seus destinatarios,
os responsables da súa execución e a temporalización correspondente.
Realizar a memoria final do curso en base ao desenvolvemento do
plan anual, cunha adecuada fundamentación das propostas de mellora que
procedan para o curso seguinte.
5. Relacionadas cos procesos de avaliación e calidade:
Colaborar nos diferentes procesos de avaliación do centro, nos termos
que se establezan.
Asesorar á totalidade da comunidade educativa sobre os proxectos de
mellora e calidade do sistema educativo.
6. Relacionadas co drdorienta:
Facilitar, en forma e en prazo, a información que se demanda na
aplicación informática drdorienta.
b) ACTUACIÓNS PARA OS DEPARTAMENTOS DE
ORIENTACIÓN DOS CENTROS PÚBLICOS INTEGRADOS, DOS
CENTROS
PÚBLICOS
DE
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBRIGATORIA E POSTOBRIGATORIA E DOS CENTROS DE
EDUCACIÓN E PROMOCIÓN DE ADULTOS.
Ademais das actuacións citadas no epígrafe a) da instrución cuarta,
os departamentos de orientación dos centros públicos integrados, dos
centros públicos de educación secundaria e dos centros de educación e
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promoción de adultos deberán prestar especial atención ás seguintes
actuacións:
1. Relacionadas coa aprendizaxe permanente e as saídas
profesionais:
Orientar ás persoas demandantes de información sobre o
procedemento do recoñecemento, avaliación e acreditación de
competencias; definindo, de ser o caso, o seu itinerario formativo.
Participar e colaborar na difusión e apoio de accións de fomento da
cultura emprendedora no alumnado do centro, así como favorecerlle o
coñecemento e utilización das ferramentas dispoñibles en materia de
emprendemento.
Prestar especial atención aos momentos de transición académica ou
ao mundo laboral, guiando e asesorando ao alumnado nos distintos
itinerarios formativos, nas validacións, na elección de materias, nas
competencias para a empregabilidade e nas técnicas de busca de emprego.
Informar ao profesorado, ao alumnado e ás familias sobre a
inserción profesional, as oportunidades do mundo laboral, o autoemprego, a
creación de empresas e as necesidades do contorno produtivo.
Asesorar sobre a importancia da formación ao longo da vida para a
mellora profesional ou para a incorporación ao mercado laboral, prestando
especial atención ás persoas adultas.
Orientar e asesorar para a consecución das competencias
profesionais de nivel 1 conducentes a un Título profesional básico do
alumnado dos ciclos de formación profesional básica, de cara a unha
integración sociolaboral satisfactoria.
Promover medidas tendentes á diminución do absentismo escolar e
do abandono temperá dos estudos.
2. Relacionadas coa coordinación dos departamentos de orientación:
Establecer mecanismos sistemáticos de coordinación entre as
xefaturas dos departamentos de orientación dos centros de educación
infantil e/ou primaria e os de secundaria aos que están adscritos.
Promover a coordinación entre as xefaturas dos departamentos de
orientación e o profesorado responsable da formación e a orientación
laboral, así como entre os servizos de orientación dunha mesma zona, para
favorecer o desenvolvemento e a integración laboral do alumnado.
3. Relacionadas coa atención á diversidade e coa circular
8/2009:
Asesorar ao conxunto da comunidade educativa sobre os ciclos de
formación profesional básica.
Asesorar ao conxunto da comunidade educativa da educación
secundaria obrigatoria sobre os programas de reforzo nas áreas
instrumentais básicas, sobre os programas de recuperación, sobre os
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programas específicos personalizados, sobre as aulas de atención educativa
e convivencia e sobre os programas de habilidades sociais elaborados”.
Nota importante nº 1.- A lexislación LOMCE incorpora os
“programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento” (PMAR).
Nota importante nº 2.- Ver o anexo IX da Nova versión do
“Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de
ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022” de data
01/10/2021 (*).

3.2. Planificación xeral.Os obxectivos sinalados no apartado nº 2 pódense agrupar en tres
liñas fundamentais de traballo, que marcarán a intervención do
departamento:
1º.- Apoio ó proceso de ensino-aprendizaxe.- O Departamento de
Orientación colaborará no axuste da axuda pedagóxica ás diferentes
necesidades do alumnado, facilitando recursos e estratexias que incidan nos
ámbitos que, interrelacionados cos procesos de ensinanza e aprendizaxe,
manifestan a diversidade, tales como son a capacidade para aprender, os
estilos de aprendizaxe e os intereses dos alumnos/as... Neste ámbito sitúase
tamén o estudo das MAD e do alumnado que presenta necesidades
específicas de apoio educativo. O asesoramento ao profesorado sobre a
orientación e tratamento do alumnado con necesidades específicas de apoio
educativo é parte importante deste eido. A planificación xeral deste ámbito
son as reunións do DO, da CCP, do orientador co profesorado implicado e a
profesora de apoio e coa XE ou dirección.
Nota.- Ver o Plan Xeral de Atención á Diversidade (PXAD) en
relación co presente curso 2021-2022.
2º.- Acción titorial.- A función titorial forma parte da función
docente e, en certa medida, identifícase con ela. Dende unha perspectiva
educativa, a orientación educativa debe incorporar aqueles elementos que
van máis alá do puramente académico e que poden axudar ó
desenvolvemento de proxectos de vida máis autónomos e responsables.
Aínda que todo profesor na súa propia tarefa docente ten implícita a
función titorial, esta queda representada na figura do titor ou titora, sendo
o Departamento de Orientación un medio de colaboración e asesoramento
para apoia-las accións referentes a esta labor. Trataremos, dende a titoría,
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de impulsar actividades que busquen dar resposta ás necesidades
individuais, grupais e sociais que xurdan (ex.: resolución pacífica de
conflictos, técnicas e hábito de estudo, igualdade entre homes e mulleres,
autoestima, empatía, educación afectivo sexual, prevención do abuso no
consumo de alcohol e tabaco, valores, seguridade vial, información
académica e toma de decisións...). O anterior buscará a prevención de
dificultades e o desenvolvemento integral de todo o alumnado. Este ámbito
organízase nas reunións do orientador cos/coas titores/as de cada nivel
educativo.
Nota.- Ver o Plan de Acción Titorial (PAT) en relación co presente
curso 2021-2022.
3.- Orientación académico-profesional.- A orientación vocacional
ten por obxecto propiciar no alumnado unha reflexión sobre as súas
preferencias académico-profesionais. Deste xeito poderá formular, de
forma autónoma e reflexiva, a súa decisión persoal, decisión que deberá
concretar nun plan ou proxecto de futuro. O proceso de toma de decisións,
tendente á auto-orientación, será realizado polo propio alumnado, nunca
por outros membros da comunidade educativa (pais/nais, profesor/a, titor/a,
orientador), que si teñen, en cambio, a responsabilidade de ofrecerlle a
orientación, asesoramento e información que precisen para levalo a cabo.
Intentaremos contribuir a aumentar o coñecemento das diferentes opcións
académicas e profesionais e que as eleccións que xurdan non se realicen en
función do sexo, orixe, etc. Este ámbito ten a súa planificación xeral nas
sesións de titoría e nas intervencións directas do orientador.
Nota.- Ver o Plan de Acción Titorial (PAT) no referido á orientación
académico-profesional, en relación co presente curso 2021-2022.

4.- ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN.4.1.- Estratexias referidas ó alumnado.4.1.1.- Realización da avaliación e integración inicial do alumnado:
A comezo do curso o /a titor/a, en colaboración co Departamento de
Orientación recollerán información do alumnado procedente do expediente
e do titor/a anterior e realizará actividades de acollida, sobre todo para o
alumnado de novo ingreso no Centro.
Ademais, no primeiro tramo do curso escolar deberase:
Comentar co alumnado os seus dereitos e deberes, así como a
informarlles do funcionamento do Centro.
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Unha vez que o grupo se coñeza, levar a cabo a elección de
delegado/a da clase, facendo unha análise do perfil e explicando as
funcións que debe desempeñar.
Proporcionar ó alumnado e ás familias, información referente a
calendario, horarios, horas de titoría, actividades complementarias e
extraescolares, programas escolares e criterios de avaliación e promoción
ou titulación (*).
Coñece-la situación de cada alumno/a no grupo, no centro e no seu
entorno familiar e social, intervindo para favorece-la súa integración
escolar, fomentando a súa participación nas actividades do centro.
Coñece-las características do grupo titorizado, a través da análise do
seu historial académico, da información recibida do profesorado de cursos
anteriores e de cuestionarios e rexistros. É importante coñece-la dinámica
interna do grupo e intervir, se fose preciso, para recompoñela ou mellorala.
O sociograma, a observación sistemática e outras técnicas grupais, serán de
grande utilidade.
O/a profesor/a titor/a informará ó resto do equipo de profesores do
nivel daqueles datos que sexan significativos para a mellora do proceso de
ensino-aprendizaxe ou da integración grupal do alumnado. Tamén se
informará ás familias das medidas adoptadas para a corrección das
dificultades detectadas (*).
4.1.2.- Detección e avaliación das necesidades específicas de apoio
educativo do alumnado:
Os equipos docentes e o departamento de orientación colaborarán
para unha pronta detección das posibles necesidades de apoio do alumnado.
Trátase de busca-las respostas educativas máis axeitadas e de propiciar
unha rápida intervención. Na sesión de avaliación inicial será o momento
de tomar as primeiras decisións sobre medidas de atención á diversidade.
Nas sucesivas sesións de avaliación, realizarase o seguimento das medidas
tomadas e decidirase sobre as modificacións que se estimen oportunas.
O orientador realizará as avaliacións psicopedagóxicas, do alumnado
con neae de nova incorporación e o seguemento e actualización das do
alumnado, xa escolarizado, que así o precise. Tamén coordinará, xunto coa
xefatura de estudos, a atención á diversidade.
O orientador, en colaboración co profesorado de pedagoxía
terapéutica e de apoio, e os respectivos titores/as, realizarán o seguimento
da atención do alumnado con necesidades educativas específicas.
O departamento de orientación participará activamente na avaliación,
deseño e seguimento das medidas de atención á diversidade: reforzos,
adaptacións curriculares, agrupamentos e outras medidas de atención á
diversidade que se poidan organizar.
4.1.3.- Habilidades e métodos de estudio e aprendizaxe.126

É labor de tódolos/as docentes do grupo, prestar axuda ó alumnado
para que adquira procedementos axeitados de traballo intelectual. A través
de diferentes metodoloxías ou incluso a través de material específico,
tentarase que todo/a alumno deberá ir coñecendo estratexias ou
procedementos para “aprender a aprender” en cada unha das distintas áreas
do currículo. Buscarase como finalidade a de facilitarlle ó acceso á
información e ampliar a súa formación de xeito autónomo.
Se así se considerase necesario, dedicaranse algunhas sesións de
titoría a traballar sobre as técnicas e métodos de estudio, realizando un
seguimento da planificación e o hábito de estudo en colaboración coas
familias (*).
4.1.4.- Ensinar a convivir e ensinar a comportarse
O obxectivo fundamental neste ámbito é o desenvolvemento das
competencias básicas de autonomia e iniciativa persoal e de relación social
e cidadá e polo tanto a mellora da convivencia o desenvolvemento persoal e
social do alumnado e a promoción de conductas tolerantes. Poderanse
dedicar algunhas sesións de titoría a traballar as habilidades sociais e as
dinámicas grupais, que permitan ó alumnado desenvolver competencias
básicas de comunicación e relación e establecer relacións máis positivas
cos demais, respectando e recoñecendo a diversidade cultural.
Insistiremos nas habilidades de resolución pacífica de conflictos, na
reflexión sobre o propio comportamento, no autocontrol, na autoestima, na
promoción da igualdade entre sexos, no fomento do esforzo, no
desenvolvemento de valores e na prevención de hábitos negativos no tempo
de lecer. A estratexia fundamental neste apartado é a promoción da
reflexión do alumnado sobre estos temas e sobre o seu propio
comportamento tanto nas sesións de titoría (con actividades específicas)
como na aula e no tempo de lecer.
4.1.5.- Orientación académico-profesional.O alumnado, a partir do seu ingreso na Educación Secundaria
Obrigatoria,
ten
que facer diversas eleccións académicas,
fundamentalmente referidas a:
Optatividade na E.S.O.
Transición á vida profesional.
Modalidades de bacharelato, itinerarios académicos.
Coñecemento e requisitos de acceso á FP
Inserción profesional e relacións laborais
Posibilidades para o alumnado que non titula.
A labor titorial deberá centrarse en profundizar no autocoñecemento
das aptitudes, intereses e motivacións de cada alumno/a para axudarlle na
toma de decisións sobre o seu futuro académico e profesional, a través
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dunha orientación e asesoramento ao longo de todo o proceso formativo. A
orientación académica e profesional será proporcionada de forma
diversificada e individualizada, de acordo coas características e
posibilidades do alumnado. Para acadar este obxectivo os/as titores/as e o
Departamento de Orientación poñerán en práctica estratexias encamiñadas
a:
Propiciar o auto-coñecemento do alumno/a: intereses, aficións,
aptitudes, condicións socio-familiares. Para elo serán de utilidade diferentes
tipos de cuestionarios, probas estandarizadas, análise de datos e resultados,
...
Coñecemento por parte do alumnado e familias das posibilidades
que lle ofrece o sistema educativo, opcións e itinerarios académicos e
profesionais. Actuarase a través da intervención directa do orientador, das
actividades da titoría, da procura de información no portal educativo,
folletos, libros...
Coñecemento por parte do alumnado da realidade do mundo laboral
e profesional: FCT nos ciclos de FPB e de grao medio, materia optativa de
4º...
Propiciar no alumnado a autoorientación, facilitando a reflexión e o
analise para realiza-la toma de decisións, nomeadamente nas titorías de 4º.
Desenvolver a capacidade do alumnado para analizar as vantaxes e
os inconvintes das distintas opcións e itinerarios educativos e profesionais
propiciando unha toma de decisións responsable e realista.
Facilitar ó alumnado a posibilidade de contactos e experiencias co
mundo do traballo segundo os intereses manifestados.
Implicar ós pais/nais no proceso para que coñezan as diferentes
opcións as que se enfrentan os seus fillos e apoien as decisións que os seus
fillos tomen responsablemente. Entrevistas individuais a demanda ou
sistemáticas (*).
4.1.6.- A avaliación do alumnado.Poñeranse en práctica estratexias encamiñadas a:
Facilitar ó alumnado os criterios polos que vai ser avaliado.
Afondar nas modalidades de avaliación continua, formativa e, así
como na transmisión de información ó alumnado do grupo e ós pais/nais
de todo aquilo que lles afecte en relación coas actividades docentes e ó
rendemento académico: sesións titoría, reunións individuais coas familias
(*).
Traballar a autoavaliación, a reflexión do alumnado sobre o seu
propio proceso formativo, o análise dos obxectivos a corto prazo e dos
factores que están a influír positiva e negativamente no propio proceso de
aprendizaxe: sesións titoría.
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4.2.Estratexias
referidas
titor/a-profesores/as e titor/a–familias.-

ás

relacións

4.2.1.- Relación do/a titor/a co departamento de orientación.Poñeranse en práctica estratexias conducentes a:
Detectar dificultades de aprendizaxe así como previr conductas do
alumnado que dificulten o proceso de ensino-aprendizaxe.
Coordina-las actividades orientadoras e titoriais da clase.
Participar activamente no desenvolvemento do plan titorial do
centro.
4.2.2.- Relación do/a titor/a cos profesores/as.Poñeranse en práctica estratexias referidas a:
Informar ó resto do profesorado do grupo titorizado sobre aspectos
de relevancia para a mellora do ensino-aprendizaxe ou da integración
grupal.
Promover a reflexión conxunta e o traballo en equipo
Organizar e dirixi-las sesións de avaliación, nas que se terán en
conta os seguintes aspectos:
Logros académicos nas diversas áreas e evolución con respecto á
avaliación avaliación inicial ou avaliación precedente.
Situación educativa do alumnado con necesidades específicas de
apoio educativo, valoración das MAD
Problemas de convivencia
O titor/a deberá informar ao alumnado e ás súas familias (*) dos
resultados da avaliación sinalando as orientacións e estratexias a seguir que
se estimen oportunas.
4.2.3.- Relación do/a titor/a coas familias.Poñeranse en práctica estratexias referidas a:
Informar do desenvolvemento do proceso educativo dos seus
fillos/as.
Informar das MAD que se van levar a cabo e recabar a súa opinión,
se é o caso
Asesorar na colaboración do control do estudo e na educación dos
seus fillos/as.
Orientalos na súa participación nas eleccións académico-profesionais
dos seus fillos.
Metodoloxía.- A partires de reunións individuais das familias có
titor/a y/o departamento de orientación (*).

5- RECURSOS
1.- Recursos humanos:
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A acción orientadora, en maior ou menor grado, é competencia de
tódolos/as implicados/as no labor educativo. Os obxectivos fixados neste
plan así o poñen de manifesto, pois a súa consecución depende do esforzo
compartido de todos e cada un dos compoñentes da comunidade educativa.
Contamos tamén co equipo directivo e o DO.
Ademais do profesorado de materia e os titores/as, existe a figura da
profesora de pedagoxía terapéutica que prestará axuda ó alumnado que o
necesite, de acordo cos criterios sinalados no PXAD.
Tamén compre sinalar que poderá necesitarse a colaboración doutros
profesionais externos ao centro que contribúan á realización da actividade
orientadora.

2.- Recursos materiais.Os recursos e instrumentos materiais para levar á práctica este plan:
Protocolos da Conselleria de Cultura, Educación e Universidade en
función das necesidades detectadas (alumnado con TEA, con sobredotación
intelectual, con dislexia e outras dificultades específicas de aprendizaxe,
con TDAH, …).
Documentación estratéxica do centro.
Escalas de observación, tests, cuestionarios e probas
psicopedagóxicas.
Fichas acumulativas e expedientes do alumnado.
Material escolar curricular.
Material de reforzo educativo.
Cadernos da Xunta de diferentes programas (p. ex. prevención de
condutas adictivas, clases sen fume, prevención SIDA...).
Programas auspiciados pola Xunta e cadernos de titoría.
Bibliografía específica.
Programas de acción titorial e asesoramento vocacional.
Documentos sobre lexislación educativa.
Folletos informativos.
Medios audiovisuais e internet.
Importante.- Tentarase dotar cos recursos necesarios ó departamento
(principalmente no ámbito do material para a realización de avaliacións
psicopedagóxicas, de material específico para o traballo sobre habilidades
sociais e de material de reforzo/apoio das competencias observables). O
anterior priorizarase á hora de facer uso da dotación económica que
corresponda ó departamento.

130

6. METODOLOXÍA E CONTRIBUCIÓN O
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS
BÁSICAS.Dadas as características deste plan, a metodoloxía empregada na súa
posta en práctica, no referente ao alumnado, favorecera a participación
activa e cooperativa de tódolos/as participantes implicados no mesmo. O
alumnado deberá buscar información en textos e na rede, manexar datos
estatísticos sobre aspectos relacionados coa sociedade (horas empregadas
por homes e mulleres no traballo doméstico, consumo de alcohol dos
adolescentes...), coñecerá os aspectos mais salientables da mesma,
elaborará conclusións traballando en pequeno grupo ou participando en
debates nos que cada un aportará ideas ou exporá opinións, etc; todo isto fai
preciso que se teñan que utilizar e desenvolver as competencias básicas de
comunicación lingüística, de aprender a aprender, de competencia dixital,
sociais e cívicas, matemática e en ciencia e tecnoloxía, de conciencia e
expresións culturais e de sentido de iniciativa e espíritu emprendedor. O/A
profesor/a guiará ao alumnado en todo o proceso da actividade e fomentará
a participación de todos/as. Ó longo da programación quedaron expostos
diferentes contidos e estratexias que favorecen o desenvolvemento das
competencias básicas no alumnado.
O profesorado reflexionará e traballará de xeito cooperativo a través
de reunións e entrevistas conxuntas.
Seguiremos diferentes estratexias:
-Reunións entre orientador-titores/as- profesores/as
de forma
individual.
-Reunións colectivas:
Orientador-titores/as.
Orientador- titor/a- alumnos/as.
Director- xefe de estudios- orientador
Titores/as- familias.
Departamento de orientación.
Xuntas de avaliación.
Claustro, C.C.P.
-Entrevistas individuais coas familias e/ou alumnado.
-Entrevistas con persoal de institucións, empresas e asociacións do
entorno educativo, social ou cultural.
-Técnicas grupais (charlas, coloquios, debates, obradoiros...)
-Actividades realizadas coas TIC
-Visitas a centros de estudios, institucións, empresas,...
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7- TEMPORALIZACIÓN (PAADO)
As actividades que tentarán a consecución dos obxectivos fixados
neste plan (apartado nº 2), concrétanse de seguido e teñen un carácter
flexible e revisable. Están agrupadas en tres períodos que se corresponden
cos tres trimestres lectivos, aínda que haberá ter en conta que algunha delas
desenvolverase ó longo de todo o curso. Refréxase tamén a línea de
traballo/programa ó que fan referencia e o axente encargado da súa
realización.
CLAVES DE INTERPRETACIÓN:
A.- Apoio ó proceso de ensino-aprendizaxe.
B.- Acción titorial.
C.- Orientación académico-profesional.
DO.- Departamento de orientación.
XDO.- Xefatura do departamento de orientación.
XE.- Xefatura de estudos.
PT.- Profesorado de apoio.
1.- Primeiro trimestre:
● Distribución e asignación de titorías (B/Directora).
● Organización da acollida 1º ESO e alumnado de novo ingreso
(B/Claustro).
● Coñecemento do grupo-clase (revisión de expedientes,
cuestionario inicial de datos de titoría e orientación, con
especial atención á recollida de datos sobre as experiencias
emocionais e de adaptación do alumnado en relación coa
situación provocada pola pandemia COVID-19 o curso
anterior (*), avaliación inicial, ...) (B-C/Titores-as, profesorado,
XDO).
● Implementación de actividades que propicien a mellora da
capacidade de xestión emocional e resilencia do alumnado, en
función das necesidades detectadas neste eido, como
consecuencia da situación de pandemia provocada polo
COVID-19 (B/Titores-as, XDO) (*).
● Información aos titores/as do alumnado con necesidades
específicas (A/profesorado apoio-XDO).
● Información sobre normas e NOF (B/titores-as).
● Realización dun sociograma no 1º curso (B/Titores-as, XDO).
● Posibilidade (se se considerase preciso) de realización dun
sociograma no 2º curso (B/Titores-as, XDO).
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● Posibilidade de traballar nas titorías as habilidades sociais e o/u as
técnicas de traballo intelectual, segundo necesidades detectadas
(B/Titores-as, D.O.)
● Dereitos e deberes do alumnado (B/titores-as).
● Normas da aula ou do grupo (B/titores-as).
● Elección de delegado/a (B/titores-as).
● Constitución e reunións da C.C.P. (A.B.C/Director).
● Constitución e reunións do Departamento de Orientación
(A/B/C/XDO).
● Reunións orientador-titores/as (A,B,C/XDO-titores).
● Reunión orientador- xefatura de estudos e/ou equipo directivo
(A/B/C/XDO-equipo directivo).
● Adquisición de material e equipamento específico do
departamento de orientación (A.B.C./XDO).
● Inscripción en programas específicos e actividades ofertadas a
nivel de titorías (B/titores-as/XDO). Exemplos do anterior
poderían ser os seguintes: “Programa para a prevención de
condutas adicitivas”; “Plan Director”; “Stop Accidentes”;
“AESLEME”; “Visita o teu campus UDC”; QUÉROTE+; “Visitas
dos IES de Betanzos”; ...
● Elaboración do plan de orientación e o PAT. (básicamente
modificación se as houbese e PAADO) (A.B.C./XDO).
● Avaliación inicial do alumnado; detección de necesidades; toma
de decisións sobre medidas de atención á diversidade
(B/profesorado).
● Organización da atención ó alumnado con necesidades específicas
de apoio educativo (A/profesorado de apoio-xefatura de
estudos-XDO).
● Elaboración dos programas de traballo a desenvolver co
alumnado con necesidades educativas especiais (A/titores-as,
profesorado de apoio, XDO).
● Avaliacións psicopedagóxicas para o alumnado que o precise
(A/XDO durante todo o curso).
● Reunións do profesorado para coordinar tarefas (A.B/XE e
profesorado durante todo o curso).
● Apoio ó alumnado con n.e.a.e. (A/profesorado de apoio e
profesorado durante todo o ano).
● Elaboración ou revisión das A.C.S., do alumnado que o precise
(B/XE, titores-as, profesorado implicado, XDO).
● Seguemento de casos (A/Titores-as, profesorado de apoio, XDO).
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● Seguemento do P.A.T. en función das necesidades que vaian
xurdindo durante todo o curso (programas a desenvolver)
(B/Titores-as, D.O.).
● Estudar a necesidade de posta en marcha das actuacións previstas
no apartado 5.2m do PXAD (A/profesorado implicado e XDO).
● Eboración/adquisición de materiais para a “carpeta do/da titor/a
(B/D.O. durante todo o curso).
● Confección de fichas e rexistros para o departamento de
Orientación.
● Información ó alumnado e ás familias de criterios de
avaliación e de promoción e de titulación (B/Titores-as). (*).
● Reunións colectivas coas familias (B/Directora e titores-as).
(*).
● Información ás familias de horas de atención a pais/nais do
departamento de orientación, titores/as (B/Titores-as). (*)
● Tratamento dos temas transversais do currículo (prevención
de drogodependencias, prevención do consumo de alcohol,
tabaco e outras drogas, obradoiros de afectividade e
sexualidade, seguridade vial ...) (B/Titores-as, especialistas
externos). (*)
● Sesións de avaliación (B/XE, profesorado, XDO).
● Información ó alumnado e ás familias dos resultados da
avaliación (B/Titores-as) . (*)
● Avaliación das actividades de titoría e autoavaliación do
alumnado do seu propio proceso educativo no primeiro trimestre,
a través de actividades de preavaliación e/ou postavalación
(B/Titores-as).
● Entrevistas coas familias segundo demanda delas ou do
profesorado. Entrevistas con outros profesionais dos servizos
sociais, sanitarios ou educativos que puideran estar
implicados na atención dalgún alumno/a (XDO). (*)
● Revisión e seguemento do PAT (B/D.O.).
● Seguemento do Plan Xeral de Atención á Diversidade
(A.B.C/D.O.).
● ...

2.- Segundo trimestre:
● Análise dos resultados da
(A.B.C/Profesorado).

1ª avaliación, medidas a adoptar
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●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Reunións da C.C.P. (A.B.C./Director).
Reunións do Departamento de orientación (A.B.C./XDO).
Reunións orientador-titores/as (A.B.C./XDO-titores).
Reunión orientador-xefatura de estudos e/ou equipo directivo
(A.B.C./XDO-equipo directivo).
Implementación de actividades que propicien a mellora da
capacidade de xestión emocional e resilencia do alumnado, en
función das necesidades detectadas neste eido, como
consecuencia da situación de pandemia provocada polo
COVID-19 (B/Titores-as, XDO) (*).
Reunión e visita ao noso IES das familias de 6º nivel do centro
adscrito (CEIP San Marcos) co obxectivo de transmitirlles
información sobre o sistema educativo en xeral, a ESO en
particular e os aspectos básicos da organización e
funcionamento do IES de Viós (A/B/C XE e Orientadores
CEIP e IES). (*)
Adquisición de material e equipamento específico do
departamento de orientación (A.B.C./XDO).
Seguemento de casos, medidas de atención á diversidade
(A/Profesorado de apoio, titores-as, XDO).
Avaliacións psicopedagóxicas para o alumnado que o precise
(A/XDO durante todo o curso).
Apoio ó alumnado con n.e.a.e. (A/profesorado de apoio e
profesorado durante todo o curso).
Elaboración ou revisión das A.C.S., do alumnado que o precise
(A/XE, Titores-as, Profesorado implicado, XDO).
Elaboración/adquisición de materiais para a “carpeta do/da titor/a
(B/D.O., durante todo o curso).
Continuidade do traballo nas titorías sobre as habilidades sociais
e/ou as técnicas de traballo intelectual segundo necesidades
detectadas (B/Titores-as, D.O.).
Actividades de Orientación Académica e Profesional,
principalmente para o alumnado de 4º, incidindo especialmente na
información sobre as posibilidades que ofrece o Sistema
Educativo, referidas á optatividade, coñecemento da FP, saídas
profesionais e académicas (C/titores-as, XDO).
Orientación Académica e Profesional.- Información sobre a proba
de acceso a ciclos de grao medio ao alumnado susceptible de
participar nela. Tramitación de solicitudes (C/XDO).
Orientación Académica e Profesional.- Preparación para a proba
de acceso a ciclos de grao medio para o alumnado inscrito
(C/XDO e profesorado de certas materias).
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● Aplicación, nos grupos en que se considere necesario, de
programas específicos de asesoramento individualizado
(programa ORIENTA), (C/XDO).
● Seguemento do P.A.T. en función das necesidades que vaian
xurdindo durante todo o curso (actividades a desenvolver)
Actividades de titoría (B/Titores-as, D.O.).
● Seguimento das actuacións previstas no apartado 5.2m do PXAD
(se se considerase necesario) (A/profesorado implicado e XDO).
● Actividades de motivación e expectativas cara o estudo, para o
alumnado que se detecte que as precise
(B/Titores-as,
profesorado de apoio).
● Participación no “Plan Director” do Ministerio do Interior a
través da impartición de charlas nas titorías (1º Acoso escolar;
2º Riscos das novas tecnoloxías; 3º Drogas e alcol; 4º Violencia
de xénero). (B/Titores-as, XDO). (*)
● Visita ó IES por parte do alumnado de 6º nivel do centro
adscrito (B.C/Titores-as, Orientadores CEIP e IES). (*)
● Visita ó IES de responsables de dirección e orientación dos
IES As Mariñas e IES Francisco Aguiar, para presentar a
oferta educativa postobligatoria deses centros ao alumnado de
4º (B.C/Titoras, XDO). (*)
● Actividades específicas de orientación académica dirixidas ás
familias (C/Titores-as, XDO). (*)
● Participación no programa da UDC “Visita o teu campus”
(C/Titoras de 4º, XDO). (*)
● Asociación “Quérote+”. Charlas de educación afectivo-sexual.
(B/titores-as, XDO). (*)
● Participación
no
programa
de
prevención
de
drogodependencias. (B/titores-as, XDO). (*)
● Participación nos “Encontros EOE-Departamentos de
orientación” (A/B/C, XDO). (*)
● Continuación do tratamento dos temas transversais do
currículo (prevención do consumo de alcol e drogas, riscos de
internet, acoso escolar, educación vial, educación afectivo
sexual, violencia de xénero...) (B/Titores-as, especialistas
externos). (*)
● Sesións de avaliación (B/XE/ profesorado, XDO).
● Información ó alumnado e ás súas familias dos resultados da
avaliación (B/Titores-as). (*)
● Entrevistas individuais do orientador có alumnado e/ou
familias a petición dos titores/as. (*)
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● Avaliación das actividades de titoría e autoavaliación do
alumnado do seu propio proceso educativo no segundo trimestre,
a través de actividades de preavaliación e/ou postavalación
(B/Titores-as).
● Entrevistas coas familias segundo demanda delas ou do
profesorado. Entrevistas con outros profesionais dos servizos
sociais, sanitarios ou educativos que puideran estar
implicados na atención dalgún alumno/a (XDO). (*)
● ...
3.- Terceiro trimestre:
● Análise dos resultados da segunda avaliación; medidas a adoptar
(A.B.C./Profesorado).
● Implementación de actividades que propicien a mellora da
capacidade de xestión emocional e resilencia do alumnado, en
función das necesidades detectadas neste eido, como
consecuencia da situación de pandemia provocada polo
COVID-19 (B/Titores-as, XDO) (*).
● Motivación cara a continuación de estudos co obxectivo de
acadar o graduado en ESO. Nivel grupal, individual e
entrevistas coas familias (C/Titores-as, XDO). (*)
● Continuación do tratamento dos temas transversais do
currículo (prevención do consumo de alcol e drogas, riscos de
internet, acoso escolar, educación vial, educación afectivo
sexual...) (B/Titores-as, especialistas externos). (*)
● Reunións da C.C.P. (A.B.C./Directora).
● Reunións do Departamento de orientación (A.B.C./XDO).
● Reunións orientador-titores/as (A.B.C./XDO-titores).
● Reunión orientador-xefatura de estudos e/ou equipo directivo
(A.B.C./XDO-equipo directivo).
● Continuidade nas titortías do traballo sobre as habilidades sociais
e/ou as técnicas de traballo intelectual segundo necesidades
detectadas (B/Titores-as, D.O.).
●
Adquisición de material e equipamento específico do
departamento de orientación (A.B.C./XDO).
● Seguemento de casos, medidas de atención á diversidade
(A/Profesorado de apoio, titores-as, XDO).
● Seguimento das actuacións previstas no apartado 5.2m do PXAD
(se se considerase necesario).(A/profesorado implicado e XDO).
● Charlas sobre seguridade vial nas titorías de 3º e 4º.
(B/titores-as, XDO, especialistas externos). (*)
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● Participación
no
programa
de
prevención
de
drogodependencias.
(B/titores-as,
XDO,
especialistas
externos). (*)
● Avaliacións psicopedagóxicas para o alumnado que o precise
(A/XDO durante todo o curso).
● Apoio ó alumnado con n.e.a.e. (A/profesorado de apoio e
profesorado durante todo o curso).
● Revisión das A.C.S., do alumnado que o precise (A/XE,
Titores-as, Profesorado implicado, XDO).
● Planificación do seguemento das A.C.S. en vigor (A/XE,
titores-as, profesorado implicado, XDO).
● Elaboración/adquisición de materiais para a “carpeta do/da titor/a
(B/D.O. durante todo o curso).
● Alumnado que remata o ensino obrigatorio.- Información sobre as
posibilidades laborais e académicas (C/Titores-as, XDO).
● Actividades específicas de orientación académica e profesional
que se puideran plantexar, con participación de axentes
externos. (charlas, conferencias... ). (C/Titores-as, XDO). (*)
● Orientación Académica e Profesional.- Axuda ao alumnado
implicado na preparación da proba de acceso a ciclos de grao
medio (C/XDO).
● Información para a elección de materias optativas que o centro
vaia ofertar na E.S.O. Asesoramento dos posibles itinerarios que
poden xurdir da optatividade (alumnado do 3º nivel),
(C/Titores-as, XDO).
● Información ás familias da opcionalidade en 3º (familias do
alumnado de 2º). (*)
● Información ás familias dos itinerarios de 4º (familias do
alumnado de 3º). (*)
● Aplicación, nos casos que se considere necesario, de programas
específicos de asesoramento individualizado (programa
ORIENTA), (C/XDO).
● Asesoramento individualizado, cando se considere necesario, nas
decisións e eleccións académico-profesionais (C/Titores-as,
XDO).
● Reunións para comentar as previsións sobre o alumnado
susceptible de propoñerse para a súa inclusión en diferentes
● medidas de atención á diversidade o vindeiro curso (A/Titores-as,
profesorado implicado, XDO).
● Sesións de avaliación final (B/XE, profesorado, XDO).
138

● Asesoramento individualizado para o alumnado, cando se
considere
necesario
(alumnado que remata E.S.O.)
(A.B.C/Titores-as, XDO).
● Actividades de coñecemento da etapa de ESO, para os
alumnos do último nivel de Primaria dos centros adscritos
(B.C/Titores-as, Orientadores CEIPs. e IES). (*)
● Visita do orientador ao CEIP adscrito (B/C/Orientador. (*)
● Visita ó IES por parte do alumnado de 6º nivel do centro
adscrito e as súas familias (A/B.C/XE, Orientadores CEIP e
IES). (alumnado e familias que non poideran asistir á visita
da 2ª avaliación e alumnado que non procede do centro
adscrito). (*)
● Avaliación das medidas de atención á diversidade e do proceso de
ensino-aprendizaxe (A/XE, profesorado, D.O.)
● Avaliación da acción titorial (B/XE, D.O.).
● Avaliación da orientación académico-profesional (C/XE, D.O.).
● Entrevistas individuais con alumnado e familias que foron
propostos para determinadas MAD o próximo curso, con
especial atención no suposto de proposta de incorporación á
Formación Profesional Básica (A/Titores, XDO). (*)
● Elaboración da documentación correspondentes ás MAD que se
implementen o vindeiro curso (A/XDO).
● Revisión e seguemento do PAT (B/D.O.).
● Elaboración da memoria final do departamento (A.B.C/XDO).
● ...
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8.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO
PLAN:
O presente plan tenta atender ás necesidades reais do centro. Ditas
necesidades adoitan aparecer a través da dinámica do centro ou nas
avaliacións que se realizan (especialmente na avaliación inicial).
Detéctanse así as necesidades de orientación a nivel centro, a nivel
profesorado, a nivel alumnado e a nivel familias. Para responder ás
devanditas necesidades formúlanse uns obxectivos e plantéxanse unhas
liñas de actuación e unhas actividades.
En vistas do anterior, ó longo de cada trimestre reflexionarase sobre
como se vai desenrolando o plan no seu conxunto, ó tempo que se tomarán
as modificacións ou as medidas correctoras que se estimen oportunas. Para
elo atenderase, principalmente, ós seguintes indicadores:
- Adecuación e suficiencia dos obxectivos do plan.
- Grao de evolución na consecución dos obxectivos propostos.
- Pertinencia das liñas prioritarias de actuación.
- Idoneidade das estratexias de intervención propostas.
- Adecuación e utilidade das actividades e/ou materiais suxeridos ao
profesorado e titores-as.
- Suficiencia de materiais, actividades e recursos programados.
-Dificultades atopadas na implementación das actividades
planificadas
- Grao de satisfacción e interese das actividades propostas
- Adecuación da distribución temporal das actividades previstas.
-...
Poderán empregarse como instrumentos para a determinación destes
indicadores, os seguintes:
- Cuestionarios de avaliación dirixidos aos destinatarios das
intervencións.
- Reunións do D.O.
- Reunións da C.C.P.
Todo este proceso rematará coa elaboración da memoria final do curso,
na cal se recollerán os datos e valoracións máis significativos obtidos no
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ANEXO:
PLAN DE
ADSCRITO.

ACTUACIÓN

DO

CENTRO

Dado que o centro adscrito conta cun departamento de
orientación, atendido por unha orientadora, o plan de actuación
incidirá sobre o seguinte:
Coordinación na planificación da orientación e da acción titorial.
Intercambio e préstamo de material e recursos do departamento.
Seguimentos dos plans de actuación.
Colaboración na intervención doutros axentes educativos externos ó
centro.
Información sobre o alumnado que promociona a secundaria, con
especial atención a aquel que presente necesidades específicas de apoio
educativo.
Colaborar nas actividades que faciliten o tránsito de EP a ESO
(podería plantexarse a elaboración dun PPESO conxunto).
Coordinación nas actuacións de orientación académica ó alumnado
que vai incorporarse a unha nova etapa educativa.
Avaliación dos plans de actuación dos departamentos.
TEMPORALIZACIÓN:
Con carácter xeral, desenvolveranse tres reunións ordinarias durante o
curso que se harán corresponder, cada unha delas, con cada un dos
trimestres correspondentes. Reunión na primeira avaliación, na segunda
avaliación e no mes de xuño.
Ademais realizaranse tódalas reunións extraordinarias que se
consideren oportuno.
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9.2 PLAN DE INTEGRACIÓN DAS
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A
COMUNCACIÓN (ANEXO II)
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IES de VIÓS
CURSO 2021 - 2022

PLAN DE INTEGRACIÓN
DAS TECNOLOXÍAS
DA INFORMACIÓN
E A COMUNICACIÓN
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1. Introdución
O IES de Viós está situado no Lugar de Poceiro no concello de
Abegondo. Oferta dende 1º a 4º da ESO, co seguinte reparto de alumnado en
cada curso:
●

1º ESO: __ alumnos/as en 2 grupos.

●

2º ESO: ___ alumnos/as en 2 grupos.

●

3º ESO: ___ alumnos/as en 2 grupos.

●

4º ESO: ___ alumnos/as en 2 grupos.

2. Lexislación
A lexislación aplicada para a realización deste plan é a seguinte: a Lei
Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, o Decreto 133/2007, do 5 de
xullo e o Decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se regulan as ensinanzas da
educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. Tanto
no artigo 23 apdo. e) da LOE, no artigo 4º apdo. e) do Decreto 133/2007e nos
artigos 10, e) e 11, 8) do Decreto 86/2015 considerase como obxectivo
«desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para,
con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación
básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a
comunicación».
O anexo VI, Plan de integración das TIC, do Decreto 133/2007
contempla a xustificación das TIC nos centros educativos, a realización do
presente plan e as características que deben terse en conta para a súa
elaboración. Tamén se enumeran os obxectivos xerais do mesmo.
Asemade, a Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a
percepción da compoñente singular do complemento específico por función
titorial e outras funcións docentes, nos seus artigos 13º e 14º respectivamente,
define a dinamización TIC e establece as súas funcións, que son levadas a
cabo por un profesor/a docente do centro co título de coordinador/a TIC e
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Abalar.
3. Obxectivos
Ademais dos obxectivos xerais e funcións que aparecen redactadas na
lexislación, xa comentadas no apartado anterior relacionadas coa dinamización
TIC e o seu coordinador/a, a destacar os seguintes expectativas na
dinamización das TIC e Abalar para o curso académico 2021-2022:
● Atender as incidencias e, de ser o caso, derivarllas ao asesor de zona e
a UAC, se non se lles atopa unha solución axeitada.
● Asesorar o profesorado do Centro nas dúbidas derivadas do manexo
dos equipos informáticos e buscar solucións axeitadas a cada caso.
● Realizar as debidas actualizacións en todos os equipos (incluído os
ordenadores baixo Windows.
● Dar explicacións sobre as dúbidas no manexo de programas.
● Crear protocolos para o uso dos equipos informáticos en cada tipo de
aula.
● Crear un inventario dos equipos, incluídos os periféricos.
● Ofertar a aula de informática establecendo un horario de uso. Etiquetar
os ordenadores para a súa identificación e organizar o armario da aula
como lugar de almacenaxe de material.
● Crear un rexistro de utilización dos aparatos das clases de informática.
● Potenciar o uso da biblioteca escolar como centro de recursos
multimedia por parte do alumnado.
4. Espazos e equipamento
As aulas de 1º e 2º da ESO son catro aulas Abalar. Neste momento
están dotadas con cadanseu carro de ultraportátiles, nas que hai un aparato
para cada un dos alumnos/as, un ordenador para o profesor/a, un
videoproxector, dous altofalantes e dun EDI (encerado dixital interactivo).
Do mesmo xeito, cada unha das aulas de 3º e 4º da ESO dispón dun
ordenador para o profesor/a, dun videoproxector e dun EDI con altofalantes.
Na aula de Música, EPV e Tecnoloxía hai unha pantalla despregable, un
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videoproxector e dous altofalantes externos.
Na biblioteca: un ordenador de sobremesa para o profesor/a, 3
ordenadores de sobremesa para os alumnos/as, un videoproxector, unha
pantalla despregable, dous altofalantes externos e unha impresora.
As aulas de informática dispoñen de:
- Informática 1: un ordenador de sobremesa para o profesor/a, 17
ordenadores de sobremesa para os alumnos/as, un videoproxector, un EDI e
dous altofalantes.
- Informática 2: 12 ordenadores para o alumnado, un ordenadore para o
profesor, un videoproxector, unha pantalla.
Os ordenadores da informática 2 foron donados pola Fundación Paideia
en colaboración co centro.
Na sala de profesores hai 3 ordenadores de sobremesa e unha
impresora en rede.
Todas as dependencias contan con conexión física a internet ademais de
dispor tamén dunha wifi de centro chamada “”. Tamén hai a wifi “edu.xunta.es”
As aulas abalar dispoñen ademais da súa wifi Abalar.
5. Uso das TIC no centro
A páxina web do centro www.edu.xunta.es/centros/iesvios/ actualizarase
periodicamente e usarase como vía de comunicación con toda a comunidade
educativa, expoñendo nela todas as novas e actividades que se consideren
pertinentes. Nela poderase atopar unha breve descrición do centro,
documentos e noticias relacionadas co profesorado, alumnado, pais/nais, as
actividades do centro, os distintos departamentos, acceso á aula virtual, xade,
correo da Xunta, ….
Cada departamento utiliza os recursos tecnolóxicos segundo as súas
necesidades pedagóxicas e de programación:
-

Uso de programas online para as presentacións visuais de traballos
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realizados polos alumnos/as e exposición oral dos mesmos.
-

Busca de información e investigación por medio tanto dos
alumnos/as coma do profesorado vía internet.

-

Videoproxección.

-

Audición de linguas.

-

Visionado dos libros dixitais.

-

Uso de programas integrados, tanto dentro do proxecto abalar como
doutros gratuítos, para as aulas dixitais, nunha materia en concreto.

-

Uso da pizarra dixital con todas as súas compoñentes.

-

Uso da aula virtual do centro.

-

Uso dos ordenadores por parte do profesorado, para o traballo cotián
e actividades de aula coma programacións, memorias, actividades,
fichas, exames, ….

O horario das aulas de Informática para o curso académico 2021/2022
queda como segue:
Horario INFO I

HORA
09:00-09:4
5
09:45-10:3
0
10:30-11:1
5
11:15-11:4
5
11:45-12:3
0
12:30-13:1
5
13:15-14:0
0
14:00-14:4
5

LUNES

MARTES

RECREO
TIC

HORA
09:00-09:5
0
09:50-10:4
0
10:40-11:3
0
11:30-12:0
0
12:00-12:5
0
12:50-13:4
0
13:40-14:3
0

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

TIC
RECREO

TIC
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Horario INFO I I

HORA
09:00-09:4
5
09:45-10:3
0
10:30-11:1
5
11:15-11:4
5
11:45-12:3
0
12:30-13:1
5
13:15-14:0
0
14:00-14:4
5

LUNES

MARTES

RECREO
TIC

HORA
09:00-09:5
0
09:50-10:4
0
10:40-11:3
0
11:30-12:0
0
12:00-12:5
0
12:50-13:4
0
13:40-14:3
0

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

TIC
RECREO

TIC

Salvo as horas ocupadas, o resto dos profesores teñen a súa disposición
as aulas INFO I e INFO II.
Cando haxa dous grupos na mesma hora, rotaranse as semanas entre os
profesores/as para o uso da aula de informática ou poderán chegar a un
consenso entre eles.
6. Protocolos
a) Elección de axudantes abalar e axudantes TIC e funcións
Os/as axudantes TIC (3º e 4º da ESO) e os/as axudantes Abalar (1º e 2º
da ESO) serán escollidos/as por cada titor/a de cada grupo e deben achegar as
seguintes calidades:
• É preferible que o/a axudante abalar non teña ningunha outra
responsabilidade/cargo (delegado/a, subdelegado/a, axudante na biblioteca,
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…) por motivos organizativos.
•Escolleranse dous, a ser posible, que sexan unha rapaza e un rapaz
para asegurar a paridade.
•Non pode ser un alumno/a que falte a miúdo a clase, nin que teña
partes de incidencia, nin que non se comporte correctamente nas clases.
•Débese escoller un alumno/a que se saiba responsable, serio/a, que
teña boa predisposición, amable, paciente,.... Non é necesario que teña
coñecementos TIC pero que saiba que os ordenadores son aparellos moi
delicados.
As principais funcións dos/as axudantes abalar e axudantes TIC son:
A. Nas aulas abalar:
•Axudar o profesor/a a entregar e recoller os ultraportátiles, seguindo a orde
de lista que ten.
•Realizar a limpeza dos carros coas brochas adquiridas para tal uso.
B. Tanto nas aulas Abalar coma nas dixitais:
•Coñecer os protocolos de actuación.
•Axudar o profesor/a, se este/a considera oportuno e na medida dos seus
coñecementos en relación a problemas que poidan xurdir no equipamento.
•Notificarlle ao profesor/a as incidencias, desperfectos ou perdas que
xurdan nos equipos, para que este/a as anote na folla de incidencia da aula.
•Verificar que todas as conexións por cableado estean ben realizadas.
•Comprobar se hai baterías de reposto para o mando do videoproxector
para notificalo mediante a folla de incidencias e así repoñelas o máis axiña
posible.
•Asistir ás reunións organizadas polo seu coordinador/a (que non serán
máis de dúas ao mes (no caso de seren necesarias) na hora de recreo.
b) Normas para o uso de ultraportátiles
O portátil do profesor/a e os ultraportátiles dos alumnos/as son para o
uso exclusivo do profesorado e alumnado, respectivamente, integrado no
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proxecto Abalar.
• O carro de carga dos ultraportátiles sempre estará pechado e cada
profesor/a terá chaves do mesmo.(revisar posibilidade)
• Como norma os ultraportátiles non poden saír da súa aula abalar, agás
que o profesor/a dea clase noutra aula e así o permita.
• Os alumno/as non poden utilizar o portátil do/a profesor/a, sen autorización
do mesmo e non poderá saír da aula abalar.
• Os ultraportátiles dos alumnos/as usaranse sempre baixo a supervisión
dun profesor/a.
• O alumno/a non acenderá o ultraportátil ata que reciba a orde expresa do
profesor/a; apagarao cando este llo indique, e sempre permanecerá enriba
da mesa.
• Soamente se utilizarán programas ou páxinas web indicados polo
profesor/a.
• Non se colocarán obxectos sobre o ultraportátil nin sobre o seu teclado, e
procurarase ter a mesa o máis baleira posible para que teña suficiente
espazo.
• Evitarase tocar a pantalla do ultraportátil con calquera obxecto que non
sexa o seu punteiro, e para o uso do teclado teranse as mans limpas.
• Cando o alumno/a teña que ausentarse temporalmente da aula, apagará e
pechará e deixará o ultraportátil enriba da súa mesa.
• Cando se produza unha incidencia no manexo do ultraportátil, o alumno/a
levantará a man e agardará que o profesor/a o poida atender, procurando
interromper a clase o menos posible. A incidencia será anotada pola
profesor/a na folla de incidencia da aula para que os encargados lla
notifiquen ao coordinador/a.
• Os alumnos/as gardarán todas as tarefas realizadas na clase segundo
indique o profesor/a nunha memoria USB e/ou no cartafol “alumno/as” do
seu ultraportátil.
• É moi recomendable ter unha copia de seguridade de todos os traballos
realizados no ultraportátil, sexa nunha chave USB ou na conta de correo-e
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propia do alumno/a (con permiso paterno) se a tiver, para evitar perdas de
datos por reparación do ultraportátil.
• A limpeza dos carros de carga dos ultraportátiles, realizarana os/as
axudantes Abalar na hora de titoría semanalmente, a ser posible, coas
brochas gardadas dentro do mesmo.
Calquera desobediencia por parte do alumnado dos protocolos de uso
do ultraportátil ou desatención, perturbación, e manexo indebido, poderá
levar ao profesor/a á retirada deste durante a sesión de clase, e tales actos
poderán ser sanionadas coo faltas leves oou graves, segundo o NOFC do
centro (NOF en revisión).
Os alumnos/as están obrigados a reparar os danos que causen,
individual ou colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, aos
materiais da aula, incluídos os equipos informáticos e o software, e a
facerse cargo do custo económico da súa reparación. De mesmo xeito,
están obrigados a restituír o substraído ou, se non fose posible, a
indemnizar o seu valor. As nais e pais ou persoas titoras legais serán
responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente.
O réxime de responsabilidade e reparación de danos é compatible coas
correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan e que figuren no
NOFC (NOF en revisión).
Considérase de especial gravidade:
-

A difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten
contra o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia
imaxe dos demais membros da comunidade educativa.

-

Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia
grave ás instalacións e aos materiais da aula, incluídos os equipos
informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da
comunidade educativa ou de terceiros.
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c) Entrega e recollida de ultraportátiles
- Usaranse os ultraportátiles na aula cando así o estime oportuno o
profesor/a da aula na súa hora de clase.
- Cando as mesas dos alumnos/as estean suficientemente baleiras poderá
comezarse a repartir os ultraportátiles.
- Se o profesor/a da aula o estima oportuno, un/unha dos/das axudantes
Abalar collerá un ultraportátil do carro de carga e entregarallo ao outro/a
axudante, que a súa vez, será o/a encargado/a de repartilo entre os
alumnos/as da clase. Así, todos os alumnos/as estarán sentados e só eles
dous se moverán pola aula, para evitar aglomeracións no carro de carga.
- Independentemente da aula na que se atope o alumno/a, sempre collerá o
número de ultraportátil que ten asignado por orde de lista (a non ser que se
estea reparando e teña outro ultraportátil de substitución non seu lugar de
carga).
- O alumno/a collerá o ultraportátil, que lle será entregado polo/a axudante
Abalar, coas dúas mans para evitar posibles caídas.
- A devolución do ultraportátil ao carro de carga farase na mesma orde e do
mesmo xeito que a entrega. Os ultraportátiles deixaranse no oco
correspondente ao seu número (a menos que ese oco non cargue e poderá
deixalo noutro lugar asignado para el).
d) Protocolo de comunicación de incidencias
As persoas que utilizan os portátiles das aulas Abalar e dixitais son
responsables de que estean sempre en bo estado e funcionamento, polo que
lle deben comunicar ao coordinador/a calquera incidencia que ocorra para que
se proceda coa maior brevidade á súa reparación ou substitución. Para tales
efectos atópase unha folla de incidencias

onde se apuntará a incidencia

xurdida. No recreo un/unha dos/as axudantes abalar/TIC deixará unha
mensaxe en conserxería na que avisará ao coordinador/a de que houbo unha
incidencia en tal aula. Será o coordinador/a quen xestionará a incidencia
dándolle solución no propio centro ou a través da UAC.
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e) Protocolo de acendido/apagado dos elementos electrónicos nas
diferentes dependencias do centro
Solicítase e agradécese a colaboración de todo o profesorado do
claustro, para un mantemento máis longo e óptimo do equipamento electrónico.
Os protocolos de acendido e apagado dos distintos elementos electrónicos nas
diferentes aulas do centro son os seguintes:
-

Xeral:

O profesor/a que necesite usar o videoproxector, acenderao co seu
mando a distancia e apagarao do mesmo xeito no remate da súa clase para
aforrar no desgaste da lámpada do mesmo. É importante non tocar o
videoproxector porque pode chegar a desaxustarse da súa posición e así
desprazar a pantalla do seu sitio.
-

Aula de informática e biblioteca..

O profesorado procurará, no comezo de clase, anotar no rexistro a
ocupación do alumnado de cada un dos ordenadores.
Cada alumno/a e profesor/a acenderá o seu ordenador no comezo da
clase e apagarao ao finalizar o seu uso.
-

Sala de profesores/as

Na última sesión diaria, o último profesor/a de garda procurará apagar
tanto os ordenadores como a impresora na sala de profesores/as. No caso de
haber algún profesor/a usando o ordenador nesa última sesión,, será este/a
o/a encargado/a de apagalo no remate da súa tarefa con el.
-

Aulas abalar (1º e 2º da ESO) e dixitais (3º e 4º da ESO)

O/a primeiro/a profesor/a que teña clase na aula acenderá o portátil do/a
profesor/a. O/a último/a profesor/a que teña clase nesa aula:
• Apagará o ordenador do/a profesor/a.
• Apagará o videoproxector.
O/a profesor/a que necesite usar o videoproxector, apagarao no remate da
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súa clase para aforrar no desgaste da lámpada do mesmo.
-

Desenchufe durante o Nadal e Semana Santa.

Na última hora da xornada laboral, do último día antes das vacacións de
Nadal e Semana Santa procederase ao desenchufe das EDI e dos
ordenadores portátiles nas distintas aulas do centro, volvéndose a enchufar ao
voltar das vacacións polo/a primeiro/a profesor/a que volva a usar a dita aula,
para evitar danos causados por picos de tensión debidos a problemas alleos ao
centro e/ou aforro enerxético, ao non haber ninguén na época vacacional que
use as instalacións do centro.
f) Outras normas de uso dos ordenadores do centro
A seguintes normas son aplicables a calquera ordenador do centro:
-

Non beber nin comer preto dun ordenador aínda que non se estea
usando. De feito, é moi recomendable non ter ningún líquido próximo
para evitar calquera derramamento do mesmo nos teclados, ratos,
CPU, impresora, etc.

-

Un alumno/a non poderá entrar en ningunha conta que non sexa a
súa, que será asignada polo profesor/a que estea na aula.

-

Os alumno/as non poderán usar os portátiles dos profesores/as
sen a súa expresa autorización.

7. Autoavaliación
Sempre é relevante coñecer se as disposicións adoptadas neste plan de
introdución das TIC son suficientes e axeitadas para el ou, pola contra, deben
ser melloradas, reestruturadas e/ou eliminadas. Para iso, ao remate do curso,
realizarase unha autoavaliación do mesmo para así detectar as deficiencias
deste plan co fin de melloralas nos vindeiros cursos, conseguindo sacarlle o
maior rendemento posible as TIC para o centro. Hai que ter en conta que as
novas tecnoloxías están evolucionando sen parar e que é necesario adaptarse
a elas continuamente, co cal tanto o equipamento como o profesorado teñen
que estar acordes cos aspectos tecnolóxicos últimos do noso tempo na medida
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do posible.
Todos os resultados obtidos nesta autoavaliación serán reflectidos na
memoria final de curso onde o/a coordinador/a TIC valorará a consecución dos
obxectivos e aplicación dos protocolos mediante unha enquisa ao profesorado
onde se valore se os recursos tecnolóxicos e humanos do centro son axeitados
para as súas necesidades pedagóxicas e de programación, e na que tamén se
pregunte cales son as posibilidades de mellora e/ou demanda en cada
departamento.
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9.3 PLAN ANUAL DE LECTURA (ANEXO III)
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Plan Anual de Lectura
Curso 2021-22
IES de Viós
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ANEXO: ESCENARIO NON PRESENCIAL
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1. INTRODUCIÓN e MARCO LEGAL

Este curso deseñamos a nosa Programación Anual de Lectura baseándonos
nos referentes legais vixentes, con todo, citaremos
- Orde do 24 de agosto de 2020 pola que se resolve a convocatoria do Plan de
mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios para o
curso 2020-2021.
- Orde do 19 de abril de 2021) pola que se convoca o Plan de mellora de
bibliotecasescolares para o curso 2021-2022.
- Instrucións de comezo de curso da dirección xeral de centros e recursos
humanos en rela ción coa organizacióne o funcionamentodas bibliuotecas
escolares durante o curso 2021-2022.

2. OBXECTIVOS E FUNDAMENTACIÓN
O IES de Viós é un centro rural que desempeña unha labor importante ao
cubrir unha zona de pequenas parroquias cercanas. Consideramos tanto ao
instituto como a biblioteca escolar un importante lugar de referencia para
espertar o interese polo coñecemento, e facilitar a socialización do alumnado
que vive nestas aldeas. O espazo destinado á biblioteca -situada na entrada do
instituto- podería funcionar como centro neurálxico para o encontro do
alumnado e para o seu desenvolvemento. Por iso precisamos:
●

Continuar coa renovación do espazo, para que permita crear unha
atmosfera dinámica, versátil, nunha superficie diáfana que facilite a
circulación dos usuarios e que conte cun mobiliario que poida ser
organizado de distintas maneiras para facilitar o acceso aos fondos e
favorecer a interacción e participación ou traballo grupal.
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●

Actualizar e incrementar os fondos e ordenar adecuadamente os
existentes.

●

Crear espazos alternativos, por exemplo, colocar un carriño con libros
nun oco baleiro que existe ao lado do departamenmto de orientación.
Alí, pretendemos situar lecturas que poidan usar na hora de ler aquelas
persoas que por algunha razón puntual esqueceron o seu libro. A
curto-medio prazo, cando as reunións familiares presenciais se
normalicen, e xa que é un lugar de espera, queremos facer un recuncho
de lectura dirixido ás familias.

O noso criterio como equipo basearase na confianza para que o alumnado
asuma cada vez máis responsabilidades, que sexa quen de escoller os seus
propios materiais e difundir a súa utilización.
Esperamos conseguir que o profesorado se involucre de maneira activa nas
actividades da biblioteca.
Antes de comezar cos obxectivos, e atendendo á cláusula específica
COVID-19 exposta nas instruccións de 1 de setembro de 2020, queremos
expoñer que este curso será unha prioridade supeditar o funcionamento da
biblioteca ás pautas ditadas pola Consellería de Educación para o conxunto do
centro educativo dentro da fase presencial. A continuación expoñemos os
nosos obxectivos tendo en conta un escenario presencial, no que se tomarán
todas as medidas hixiénicas establecidas:
- 50 % de aforo na biblioteca en todo momento.
- Sinalización nas mesas e outros postos de traballo aqueles que poderán ser
utilizados de xeito que se manteña a distacia de seguridade.
- A retirada de materiais que sexa difíciles de limpar, así como xogos
manipulativos de uso compartido.
- A desinfección do espazo por parte do usuario.
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- A presenza de dispensadores de solución hidroalcohólica a disposicións dos
usuarios.
- Uso preferente do ordenador na mesa de xestión por parte do equipo de
biblioteca.
- A posta en corentena de material prestable, como libros, cds, dvds, etc.
- A instrución aos usuarios sobre as rutinas hixiénicas que se deben seguir.
Engadiremos un anexo específico ao final desta programación para contemplar
tamén un escenario non presencial.
OBXECTIVOS CONCRETOS E REALISTAS
Alfabetización
múltiple

Crear un espazo que permita acceder á cultura dende múltiples medios.
Proveer ao alumnado dun amplo abano de recursos tic que lle permitan
desenvolver a súa competencia informacional.

Familias

Integrar as familias no acceso á biblioteca desenvolvendo unha sección de
fondos e colaborando en actividades (charlas, obradoiros, xornadas...), así
como fornecerlles un carné da bibiloteca para que poidan facer uso dela. Todo
isto, cando a situación sociosanitaria o permita.

PFPP

Continuar a formación. No curso 21-22 comezamos un novo proxecto bianual
no que está inscrito o equipo da biblioteca ao completo.
Ademais, o centro está a desenvolver outros plans como:
●

Plan dixital do centro. Integración didáctica das TIC. Traballo
colaborativo en rede a través de espazos virtuais . Educación dixital.

●

Internalización dos centros educativos.

Mellora do
espazo físico e
espazos
exportados

Crear a zona de lectura informal. Crear unha zona de experimentación para
apoiar actividades creativas. Continuar a crear espazos diversificados:
exportar a biblioteca a corredores (como expliquei anteriormente).

Actividades

Continuar promovendo actividades para o fomento da lectura.
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Desigualdades
sociais

Crear unha sección de fondos inclusivos para alumnado con NEE.
Desenvolver unha cultura da tolerancia entre o alumnado que teremos presente
en todos os proxectos que se desenvolvan dende a biblioteca.

Fondos.

Incrementar os fondos na nosa bilbioteca e sobre todo, reorganizar e colocar
correctamente os existentes. Haberá que moficar todos os andeis.

Proxecto
interdisciplinar

Desenvolver o proxecto: XXViós para celebrar o vinte e cinco aniversario do
noso centro. Este proxecto involucrará a todos os departamentos didácticos e á
comunidade educativa en xeral.

Voluntariado

Continuar coa participación no programa Bibliotecas Escolares Solidarias.

Proxecto Lector

Mellorar as conexións PL e PAL xunto coas Programacións Didácticas co
ánimo de integrar a lectura e a escritura no traballo diario do Centro.

3. ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS E TEMPOS PARA A LECTURA e PARA
O TRABALLO COA INFORMACIÓN.
Continuando co protocolo COVID-19, polo momento o aforo da biblioteca será
do 50 % e así o sinalaremos concienzudamente, coa fin de preservar a saúde
de toda a comunidade.
NOVOS ESPAZOS DESEÑADOS NA BIBLIOTECA DE VIÓS
Zona de
lectura
informal.

Tras o traballo de
renovación de mesas
e cadeiras e
iluminación
pretendemos engadir
unha zona de lectura
distendida, ou de
reunión dos grupos
de lectura, uso de
tablets, etc.

Estanterías Precisamos seguir
recolocando as
para os
estanterías para
dispoñer de máis
fondos
espazo para fondos e
zonas de lectura, así
como reordenar boa
parte dos fondos.
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Pantalla

O curso pasado
colocouse a pantalla
proxección e o canón polo que
s
esperamos explotar
ao máximo o seu uso
no presente curso.

4. TIPO DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO. RELACIÓN COS
DOCUMENTOS DO CENTRO

PEC

O PEC, no que estará presente a biblioteca escolar como eixo fundamental para
a formación de hábitos de lectura no conxunto da comunidade así como de
reforzo na construcción do pensamento crítico, está en fase de revisión e
reelaboración.

PL

Setembro: Revísaranse as directrices do PL en colaboración cos departamentos
didácticos. (A última revisión foi no curso 2018-19)

PAL

Setembro: A coordinadora elaborará o Plan Anual de Lectura (coa colaboración
do equipo de apoio) tendo en conta as directrices do PL.

PAT

Traballaremos para integrar as actividades de orientación e titoría cara ao
proxecto interdisciplinar anual.

Consello
escolar

Manter a presenza da biblioteca no Consello Escolar.

Blog

O blog da biblioteca será a ferramenta de difusión das actividades, novidades etc
para toda a comunidade educativa.

Hora de ler

Retomamos a hora de ler despois dun curso sen facela.
Elaboraranse os novos horarios e calendarios da hora de ler para cada trimestre,
alternando as diferentes materias. Levarase a cabo os mércores, xoves e venres
en sesións de vinte minutos xa que non nos parecía pertinente facelo os luns e
martes dado que as clases son máis curtas. Para compensar isto, os /as titores/as
ofrecen unha hora mensual da titoría para adicala á lectura que se fará
consensuadamente entre alumando-titor/a segundo a dispoñibilidade. Temos
follas de avaliación diaria.

Club de lectura Outubro: convocarase ao alumnado e repartiranse as lecturas co profesorado
voluntario. Realizarase unha reunión mensual, practicarase a interacción entre os
distintos clubs. Cómpre destacar a alta porcentaxe de alumnado participante no
presente curso, un 54,96% que supón 83 alumnos/as.
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Preparación
voluntarios

As/os bibliotecarias/os voluntarias/os recibirán unha formación inicial por parte
do equipo da biblioteca.

Formación
usuarios/as

Farase a formación de usuarios/as por niveis incidindo en 1º de ESO.
Realizaranse xogos sobre a CDU, de distribución dos libros nas estanterías.
Haberá unha proba-xogo de búsqueda na biblioteca para poñer en práctica o
aprendido.

Reunión
semanal

O equipo da Biblioteca seguirá reuníndose para achegar ideas, elaborar as
actividades e documentos precisos para funcionar no día a día, así como outros
traballos físicos na bibliteca, recolocacións de fondos, preparación de espazos,
actualizacións no Meiga etc.

Atención
biblioteca

Apertura todos os recreos. As/os alumnas/os voluntarias/os xestionarán o
empréstito coa supervisión do profesorado de garda da biblioteca. A biblioteca
está aberta tamén durante as dúas horas de atención da coordinadora.

Exposicións

Continuaranse facendo exposicións temáticas: samaín, 25 de novembro, 8 de
marzo...

Préstamo

Ademáis do préstamo nos recreos, continuaremos coa exposición de libros que
profesorado, familias e persoal non docente poden levar directamente
apuntándose nunha lista.

Actividades

Organizadas polo equipo da biblioteca e coa colaboración de alumnado e
profesorado... (ver punto 5)

Espazo

Pretendemos que a biblioteca sexa un eixo dinamizador do Centro, unha zona
polivalente onde poder levar a cabo charlas, exposicións, recitais, visionados de
películas, traballos cooperativos, etc.

polivalente
Proxecto

Estamos preparando un proxecto para conmemorar o vinte e cinco aniversario do
centro. XXViós.

Día de portas
abertas

Se é posible, invitaremos ás familias para que o alumnado e profesorado poidan
expoñer o producto final do traballo para o proxecto. De non ser así,
difundiríamolo a través do blog.

TEMPOS
Horario
apertura

Todos os recreos: luns e martes de 11:15 a 11:45, mércores, xoves e venres de
11:30 a 12:00.
Luns de 12:30 a 13:15 e xoves de 10:40 a 11:30.

Integrantes

O equipo de biblioteca está formado por catro profesores e profesoras Ana,
Fran, Andrés, e Verónica (coordinadora) dos departamentos de Lingua Castelá,
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EPVA, Xeografía e Historia e Lingua Galega e unha alumna de cuarto de ESO,
María Melçendrez.
Club de lectura Funciona no tempo de recreo.

5. LIÑAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS EN RELACIÓN CO PAPEL
DA BIBLIOTECA ESCOLAR NO CENTRO.
LIÑAS DE ACTUACIÓN
XESTIÓN
O Equipo de Apoio continuará a encargarase de :
TÉCNICA E
● Expurgo e decisións relativas á adquisición de novos fondos.
ORGANIZACIÓN
● Catalogación e ubicación dos novos fondos.
● Elaboración dos novos carnés.
● Compra, xestión e ubicación dos libros do club de lectura.
● Continuar coa formación dos bibliotecarios voluntarios.
● Organización de horarios para o traballo dos bibliotecarios
voluntarios e para a formación dos usuarios.
● Fomento e publicidade das actividades do PAL.
● Actualización do blog e da publicidade da biblioteca.
● A compra do material preciso para o funcionamento da biblioteca.
● A supervisión dos materiais e mobiliario da biblioteca.
● Decisións relativas á distribución de espazos.
● Comunicación cos departamentos e a dirección para o
desenvolvemento do Proxecto Lector de Centro.
● Coordinación e desenvolvemento do Club de Lectura.
● Coordinación e desenvolvemento de todas as actividades
organizadas e propostas no PAL.
● Elaboración de dípticos publicitarios coas novidades da biblioteca e
cos itinerarios lectores.
FORMACIÓN DE
USUARIOS.
Uso, tratamento e
produción de
información

●

Continuaremos coa FORMACIÓN DE USUARIOS en 1º de ESO.
Está xa creado un grupo de bibliotecarios/asvoluntarios/as que
ensinarán aos usuarios a facer búsquedas, a familiarizarse coa
OPAC, a realizar o autoempréstito, etc. Con todo, a primeira xornada
de formación será a cargo do equipo de biblioteca.

●

No menú do blog da biblioteca está creada unha sección para proveer
aos usuarios de recursos ALFIN. Irasedesenvolvendo con
información relativa á: Elaboración dunha presentación,
planificación dun traballo, uso de fotos con licenza, creación dunha
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bibliografía, diseño dun blog. Tamén aportaremos información sobre
os buscadores OPAC e unha ampla batería de recursos TIC.
Outras actividades promovidas para a formación de usuarios tomadas como
modelo da materia de investigación e tratamento da información:
●

Actividades sobre a busca de información fiable de libros nas
estanterías e na rede e sobre etiquetado de libros. Procuras en
internet dende a OPAC en diferentes bibliotecas.

PROGRAMAS DE
FORMACIÓN
para a
competencia
O profesorado continuará coa formación durante o presente curso.
informacional e
mediática.
Proxectos de
carácter
interdisciplinario/
outros

No curso 2021-212 propoñemos un proxecto sobre o XXV aniversario do
centro. Titularase XXViós.
Obxectivo principal: celebrar o vixésimo quinto aniversario do noso centro
de maneia que toda a comunidade educativa se implique no mesmo.
Resumo: pretendemos facer unha panorámica xeral en todos os ámbitos
dende o curso 1996-1997, momento en que o noso centro se converte nun
IES ata a actualidade. Para isto, implicarase toda a comunidade educativa e
valerémonos de diferentes actividades como a búsqueda de efemérides en
distintos campos ( musicais, cinematográficas, literarios, matemáticos,
científicos, deportivos etc...), exposicións, charlas (reflexións de persoas
vencelladas ao centro durante este tempo, profesorado, alumnado,
familias....) . Non só faremos unha retrospectiva, tamén miraremos cara ao
futuro a través da nosa cápsula do tempo. Lois, o profesor de bioloxía, está
a traballar neste aparello. A cápsula é un obxecto hermético onde o
alumnado de 4º de ESO meterá unha serie de documentos por exemplo,
unha reflexión escrita sobre a actualidade e como se imaxinan eles/as dentro
se dez anos, fotos actuais, usbs etc. Dentro de dez anos, terán que regresar
ao centro para abrir a cápsula do tempo e reflexionar sobre o que gardaron e
reencontrarse co resto da comunidade educativa.
Viabilidade do proxecto:este proxecto non supón unha alta inversión.
Recursos: utilizaremos os recursos existentes no centro, diferentes aulas,
material funxible, etc Recursos humanos: profesorado, alumnado, persoal
non docente, familias, antigos alumnos/as e profesores/as., representantes do
concello....
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Produto final: Por un lado, teremos a difusión e exposición do resultado
das actividades desenvoltas. Isto farase se a situación sanitaria o permite, de
maneira presencial nalgún caso, no salón de actos do centro. Noutro
suposto, utilizaremos outros medios como a prensa, o concello, a páxina
web do instituto e da biblioteca. Por outro lado, o produto final será esa
cápsula do tempo que permanecerá custodiada ata dentro de dez anos.
Xornada de portas abertaspara expoñer os productos finais e conclusións.
Avaliación: para valorar este proxecto fixarémonos sobre todo no nivel de
participación, implicación e interese xerado na comnunidade educativa.
ACTIVIDADES
LINGUAS: CASTELÁN, GALEGO, INGLÉS, FRANCÉS.
PARA O
Os compromisos establecidos no PL fan referencia aos seguintes aspectos:
FOMENTO DA
LECTURA e
A lectura
ESCRITURA en
todas as áreas e
● Hora de ler.
DESENVOLVE-M
● A proposta lectora trimestral das materias de lingua pretende achegar
ENTO DO
aos alumnos/as á literatura e fomentar o gusto pola lectura.
PROXECTO
LECTOR DE
● Club de lectura: coordinado pola bibliotecaria e coa participación de
CENTRO.
profesorado de Matemáticas, EPVA, Historia, Lingua Castelá e
Lingua Galega e Literatura.
A escritura

●

Elaboración de guións, esquemas, mapas conceptuais, utilizando
diferentes estratexias para a súa planificación.

●

Produción de textos diversos ben presentados, coherentes,
cohesionados ou escritos con intención estética, como o concurso de
relatos de terror para celebrar o Samaín.

●

Creación dunha revista impresa e dixital en colaboración co EDLG.

DEPARTAMENTOS DE MATEMÁTICAS, CIENCIAS E TECNOLOXÍA.
Itinerario lector en matemáticas.
Lectura en voz alta na aula dos enunciados dos problemas e
exercicios para traballar e facilitar a comprensión lectora.
● Traballo na aula con biografías de figuras de ciencia e tecnoloxía.
● Lectura e comentario sobre textos científicos publicados en revistas e
relacionados co tema que se está a tratar en clase.
●
●

MÚSICA, EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL, EDUCACIÓN FÍSICA,
HISTORIA.
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Lectura e escritura
Crítica artística (Música, Historia, EPV) de manifestacións artísictas,
co emprego da terminoloxía axeitada.
● Consulta de forma autónoma as instrucións que se dan a través do
blog da materia para realizar as distintas tarefas.
● Itinerario lector en música
●

Acceso á información a través da rede

Utilizamos blogs e páxinas webs deseñadas polo profesorado para
proporcionar ao alumnado puntos de partida para a súa procura.
TODOS OS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.
Os departamentos traballan en común para que o alumnado sexa quen de:

OUTROS
PROXECTOS E
PROGRAMAS
NOS QUE ESTEA
INMERSO O
CENTRO.

Compensación das
desigualdades
sociais.

●

Elaborar un traballo ordenado e limpo.

●

Contrastar a información obtida e seleccionala.

●

Comprender e analizar a información críticamente.

●

Recoñecer o traballo dos demais na rede e respectalo citando as
fontes utilizadas, tamén en canto á selección das fotos.

●

Preparar unha presentación e expoñer un traballo con autonomía e
seguridade.

●

Redactar diferentes tipos de textos de maneira correcta.

- Participación na paltaforma online e-twinning. Neste curso 21-22 o centro
educativo participa en dou s proxectos e-Twinning: en 1º da ESO, o
intercambio en liña será con alumnado de Polonia, “English Fun with
Friends” e en 2ª de ESO, con Italia, “Our musical background: from noise to
sound to music”, no que participa o alumnado da sección bilingue de
música.
●

Proxecto EduChanges de intercambios en liña: solicitouse para o
presente curso a participación neste proxecto. A día de hoxe o centro
foi sellecionado nunha resolución provisional publicada o 1 de
outubro.

●

O centro foi seleccionado provisionalmente no programa de titorías
de alumnado universitario.

●

Creación dunha sección de fondos inclusivos.
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ATENCIÓN Á
DIVERSIDADE
Integración
impreso/dixital.
Multialfabetismos

●

Continuidade da revista dixital e escrita do centro.

●

Utilización das tablets para acceder a xogos educativos. (NEE)

Difusión dos
recursos

●

Continuidade ao blog da biblioteca aloxado no dominio da nova web
do Ies de Viós, cortiza, OPAC. www.bibliovios.blogspot.com

●

Presentación aos pais a principio de curso e titorías

●

Elaboración de dípticos con publicidade sobre as novidades e
información sobre o uso da biblioteca.

●

Participamos no espazo web libros a eito.

●

Creación da sección de libros de pedagoxía e psicoloxía (altas
capacidades, tdah, hipersensibilidade...)

●
●
●

Hora de ler
Club de lectura.
Concurso de relatos de terror para conmemorar o Samaín en
colaboración co EDLG.
Actividade para conmemorar a Candeloria. Organiza o EDLG.
Actividade sobre a violencia de xénero o 25 de novembro.
24 de novembro, día de Rosalía. Organiza EDLG.
Semana de nadal, visionado de películas e cinefórum.
Do 18-22 de abril, semana do libro.
Do 16 ao 20 de maio. semana das Letras Galegas.
A cápsula do tempo dentro do proxecto XXViós.
Alén destas actividades, é posible que xurdan outras relacionadas co
proxecto que se está a xestar.

Implicación das
familias e
colaboración con
outras bibliotecas.

Outras actividades

●
●
●
●
●
●
●
●

6. SECCIÓNS
Ao tratarse dun centro pequeno a biblioteca tamén dispón dunha superficie
reducida é por iso que pretendemos facer espazos diversificados nos que
colocar os fondos e permitir o acceso a toda a comunidade escolar.
SECCIÓNS
Zona de espera Pretendemos exportar algunha sección da biblioteca fóra da mesma :
como mencionei anteriormente, ao lado do departamento de orientación
existe un espazo no que colocaremos un carriño que servirá tanto de
biblioteca de aula, como material auxiliar en caso de necesitalo para a
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hora de lectura, como fondos dirixidos ás familias cando a situación
sanitaria o permita , xa que está situado ao lado da aula na que se
reciben.
Aulas

Cando a situación o permita, dotaranse as aulas de dicionarios de
español, galego, inglés e francés, que serán catalogados na biblioteca.

7. RUTINAS DE LECTURA
Hora de Ler
Os mércores, xoves e venres, durante 20 minutos o alumnado ten a oportunidade de
coller un libro, revista, banda deseñada etc. e ler durante o horario lectivo. A
organización da hora de ler está pensada para ir rotando a hora na que se sitúan os 20
minutos cada día de maneira que coincida con diferentes materias e diferente
profesorado.
O alumnado é libre de ler literatura escollida por el, lecturas obrigatorias de diferentes
materias, revistas ofrecidas dende a biblioteca etc.
As horas le ler fanse públicas trimestralmente e contamos en cada aula cunha folla de
seguimento de cada alumno/a por se houbese que recoller calquera incidencia.
A memoria da biblioteca do curso 2019-20 contén a avaliación da hora de ler, xa que o
curso pasado non se fixo, e podemos dicir que no IES de Viós a participación é moi alta
e o interese tamén por parte dun 90 % do alumnado. O profesorado respeta, en xeral, a
actividade.
No nivel de 4º de ESO vemos un lixeiro descenso de participación. O profesorado vese
máis apurado á hora de incluír todo o programa das súas materias e algunhas veces isto
incide negativamente na hora de ler.

Lecturas obrigadas LINGUA CASTELÁ
1º ESO:

BOYNE, Jhon, El niño con el pijama de rayas, Ed. Salamandra.
GAIMAN, Neil, Coraline.
Fernández Flores, Wenceslao, El bosque animado, Madrid, Ed Anaya,
ISBN: 9788466715591.

2º ESO:

Libros de Lectura Eficaz da EDITORIAL BRUÑO El fantasma del valle.
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Riordan Rick Percy Jackson: El ladrón del Rayo, Ed. Salamandra, 2014.
Lalana, Fernando, 13 Perros, Barcelona, Editorial Bambú.
3º ESO

ARREGUI, María (seudónimo),Saxo y rosas, Madrid, Anaya, Col. Espacio
Abierto, nº 29.

(escolla unha
das opcións) SEPÚLVEDA, Luis, Un viejo que leía novelas de amor, Barcelona, Edit.
Tusquets, 1989.
RUÍZ ZAFÓN, Carlos, El Príncipe de la Niebla, Barcelona, Ed. Planeta,
Col. Booket, 2011.
4º ESO:

ESQUIVEL, Laura, Como agua para chocolate, Barcelona, Editorial
Salvat.
LALANA, Fernando, Morirás en Chafarinas, Madrid, Ediciones S/M, 1990.
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel, Crónica de una muerte anunciada, Madrid,
Editorial Mondadori, 1987.

Lecturas obrigadas LINGUA GALEGA
1º ESO:

Ledicia COSTAS, Esmeraldina , a pequena defunta, Xerais
Ledicia COSTAS, Escarlatina a cociñeira defunta,Xerais
Fina Casalderrey, O misterio dos fillos de lúa, SM.

2º ESO:

Fernández Paz, Agustín, Rapazas.Ed. Xerais.
ALEXANDRE, Marilar, A banda sen futuro. Ed. Xerais.
Mallorquí, César, As lágrimas de Shiva. Edebé.

3º ESO:

Fernández Paz, Agustín, Corredores de sombra. Xerais.
Carré, Héctor, Febre. Xerais.
Villar, Domingo, Ollos de auga. Galaxia.

4º ESO:

Castelao, Retrincos.
SOLAR, María, Os nenos da varíola.
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Blanco Amor, Eduardo, Cinco contos dos Biosbardos.

Lecturas obrigadas LINGUA INGLESA
1º ESO:

A profesora non achega títulos.

2º ESO:

A Stranger in the Past, Burlington books, Activity readers.

3º ESO:

Gaston Leroux, The Phantom of the Opera. Burlington books,

4º ESO:

Simmonds, Tracy A Sense of Danger; Burlington books.

8. ITINERARIOS LECTORES
Lecturas recomendadas LINGUA FRANCESA
Sen
especificar
nivel

BARNES, Rachel, Jojo, Santillana Fraçais
SEMPÉ-GOSCINNY, Le Petit Nicolas
MOLIÈRE, Le malade Imaginaire, Oxford
GALLIER, Thierrey, Un parfum de printemps. Santillana Français
PAYET, Adrien, Intrigue au stade. Oxford Educación.
DUMAS, Alexandre,le Vicomte de Bragelonne, Oxford Eeducación
MAUPASSANT, Guy de,La Parure, Oxford Educación
MÉRIMÉE, Prosper,Carmen, Oxford Educación

Lecturas recomendadas MÚSICA
2º e 3º ESO

SIERRA I FABRA, J.: La balada del siglo XXI, SM, 1989
SIERRA I FABRA, J.: El joven Lennon, SM, 1988
SIERRA I FABRA, J.: El gran festival de rock, Timun Mas, 1990

4º ESO

SIERRA I FABRA, J.:En busca de Jim Morrison, Timun Mas, 1990
SIERRA I FABRA, J.: La guitarra de John Lennon, Timun Mas, 1990
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CARLOS CARMONA, J.: Sabor a canela, Planeta, 2010

Lecturas recomendadas MATEMÁTICAS
2º, 3º, 4º
ESO

CERASOLI.: Mr. Cuadrado, Ed. Maeva.
ENZENSBERGER, H.: El diablo de los número, Siruela.
ALSINA, C.: Ell club de la hipotenusa, Ariel

9. RECURSOS HUMANOS. EQUIPO DA BIBLIOTECA E ALUMNADO
VOLUNTARIO.
COORDINADORA

Verónica Rivas Yáñez,coordinadora da biblioteca e profesora
de lingua galega (con redución horaria de dúas horas),
coordinadora do club de lectura e do EDLG.

EQUIPO DE APOIO

María Meléndrez , alumna de 4º de ESO e membro do club de
lectura.
Ana Aurora Rodríguez Paredes, profesora de lingua castelá,
secretaria do centro e colaboradora do club de lectura (cunha
hora de redución).
Andrés Criado Castelo, profesor de historia e economía,
colaborador no club de lectura. (cunha hora de reducción
horaria).
Francisco Beltrán, profesor de EPV, colaborador no deseño e
maquetación de cartelería e outro material elaborado polo
alumnado para difundir e publicitar as actividades do Club de
Lectura e outras actividades. (Unha hora de redución horaria)
Todo o profesorado deberá estar implicado no Proxecto Lector
a través das súas liñas de actuación e tamén na Hora de Ler.

ALUMNADO
VOLUNTARIO

O curso pasado participarmos no programa "Bibliotecas
Escolares Solidarias" e continuaremos no presente curso.
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10. ACTIVIDADES PROGRAMADAS E TEMPORALIZADAS.

Todas as actividades organizadas no presente curso 2020-21 estarán
supeditadas ao protocolo COVID-19.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS E TEMPORALIZADAS.
Título da actividade
Club de lectura

Descrición
No mes de outubro reunimos a tódolos membros e
comezamos a distribuír os libros nos distintos niveis.
Unha vez ao mes facemos reunións para supervisar as
lecturas e comentalas.
Gustaríanos facer algunha saída fóra do centro se a
situación o permite. Sería unha visita relacionada con algún
dos libros lidos e tamén a visita a unha biblioteca. Onde
puidesen elixir eles/as algúns títulos para mercar.

Formación de usuarios
Concurso literario.

Na terceira e cuarta semana de outubro
Convocado polo EDLG en colaboración coa biblioteca para
celebrar o Samaín. Farase no mes de outubro.

Revista dixital e impresa. O EDLG organiza esta actividade coordinada pola
profesora Marta Arce.
Mantemento e
Ao longo do curso actualizaremos tanto a cortiza como a
actualización das canles páxina web e o blog da biblioteca.
de expresión da
bilbioteca.
25 de novembro. Día
internacional contra a
violencia de xénero.

O alumnado elaborará un manifesto que leremos no xardín
do centro e acompañaremos cun acto simbólico que
consistirá na solta de globos cunha mensaxe.

Concurso Candeloria

Dende a última semana de xaneiro ata o 2 de febreiro e
organizado polo EDLG levarase a cabo unha actividade
que consistirá en enviar unha mensaxe de amor, amizade,
agradecemento etc a calquera membro da comunicdade
educativa. Habilitaranse unhas caixas de correos para cada
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nivel educativo e outra para profesorado e personal non
docente. As mensaxes repartiranse o día da Candeloria.
24 de febreiro. Día de
Rosalía.

Celebración do día de Rosalía . Dramatización de poemas.

Proxecto XXViós.

Desenvolverase ao longo do curso como xa explicamos
anteriormente.

Semana do libro.

Do 18 ao 22 de abiril. Encontros con escritores, reseñas de
libros....

Letras galegas.

Semana do 16 ao 20 de maio. Elaboración de chuchepoemas
organizado polo EDLG. Consistirá en traballar sobre o autor
homenaxeado, Florencio Delgado Gurriarán e entregar á
comunidade educativa unha lambetada envolta nun texto do
autor que despois será traballado nas clases de lingua.
Organizado polo EDLG e colabora a bilbioteca.

Outras actividades.

Colaboraremos con todos os departamentos polo que é
posible que xurdan outras actividades que se recollerán
debidamente na memoria annual.

11. LER EN FAMILIA, ACTIVIDADES PARA A IMPLICACIÓN DAS FAMILIAS.
Se a situación o permitise, gustaríanos traballar a lectura en familia, creando un
espazo no instituto para que os pais e nais teñan acceceso aos fondos da
biblioteca. Dende este espazo pretendemos crear tamén un club de lectura de
adultos no que poidamos expresar as inquedanzas en relación coa formación
dos rapaces.
12. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN.
Propoñemos unha rúbrica de valorarción para analizar o noso traballo ademais
da observación continua así como o nivel de participación e interese mostrado
polas actividades organizadas. A avaliación terá lugar ao final do terceiro
trimestre.
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INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN:
●

Enquisas respondidas polo alumnado.

●

Valoración do profesorado en relación coa hora de ler.

●

Porcentaxe de participación do alumnado nas actividades organizadas
pola biblioteca.

●

Participación e colaboración de bibliotecarios voluntarios.

●

Porcentaxe de profesorado implicado nas actividades e programas
como Donas de sí.

●

Avaliación da comisión de valoración do programa que
presentaremos á Convocatoria do Plan de Mellora das bibliotecas
escolares.

Os criterios de valoración dos servizos da biblioteca e da situación da lectura
no centro estarán expostos nunha Rúbrica feita por nós con items recollidos
das INSTRUCCIÓNS DE 3 DE SETEMBRO DE 2018, da DIRECCIÓN XERAL
DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS EN RELACIÓN COA
ORGANIZACIÓN E O FUNCIONAMENTOS DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
DURANTE O CURSO 2018-19 NOS CENTROS DOCENTES DE NIVEIS NON
UNIVERSITARIOS DE TITULARIDADE DA CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA.

RÚBRICA DE VALORACIÓN
DOS SERVIZOS DA BIBLIOTECA E DA SITUACIÓN DA LECTURA NO
CENTRO
ITEMS a
VALORAR

Precisa mellorar

Acada os obxectivos

Excede as expectativas

Fondos

A meirande parte
dos fondos son
libros de ficción

Os fondos están
formados por un 40
% de libros de
ficción e un 60% de
libros informativos.
En xeral son fondos
actualizados.

Ademáis do equilibrio
entre fondos de ficción e
informativos atópanse
revistas, materiais
audiovisuais, e postos de
internet onde consultar as
fontes na rede.

Recursos

Postos de lectura
individual

Postos de lectura
individual e grupal,
ordenadores.

Postos de lectura
individual e grupal,
ordenadores, xogos, libros
dixitais (soporte e libros).
178

Espazo

Espazo para
sentarse ao redor
de mesas, postos
informáticos.

Favorece a libre
circulación das
persoas, actividades
individuais e grupais.

Ofrece espazos
alternativos para
diferentes seccións:
pais-nais,
profesorado...

Permite a libre circulación
das persoas e o acceso á
información impresa ou na
rede. Favorece o traballo
grupal e a celebración de
diversas actividades:
charlas, exposicións. Está
disposto para invitar á
participación creativa da
comunidade.

Biblioteca inclusiva Da resposta ás
necesidades
establecidas polos
departamentos
(lecturas
obrigatorias, e
algunhas
actividades)

Da resposta ás
necesidades e
demandas do
alumnado

Dá resposta ás
necesidades de toda a
comuninade escolar:
ofrecendo materiais e
funcios especializadas
para o alumando con
NEE, para as familias e o
profesorado e con acceso
para toda a comunidade
escolar.

Equipo directivo e
profesorado e
equipo de apoio da
biblioteca

O equipo da
biblioteca conta con
unha coordinadora e
algúns profesores
que con horario
específico traballan
para desenvolver o
Plan Anual de
Lectura.

O equipo, composto por
unha coordinadora e
profesorado estables con
horario específico, está
apoiado dende a dirección
do centro que se implica
con recursos humanos e
orzamento anual no
funcionamento da
biblioteca. Conta coa
colaboración do claustro
para integrar o PLC no
PAL.

A coordinadora
dispón de horario
mínimo e conta
con algún apoio
puntual.

Participa en cursos de
formación.
Participa nun PFPP.
Interdisciplinarieda A biblioteca está
de
centrada na
literatura de
ficción e nos libros

A biblioteca está
aberta a novas
suxerencias de
alumnado e
profesorado e

O plantexamento do
Proxecto Lector e do Plan
Anual de Lectura están
diseñados para fomentar
as actividades de lectura e
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informativos das súmase ás decisións
distintas materias. e propostas
compartidas no
claustro.

escritura de xeito
interdisciplinar. A
biblioteca sirve como eixo
xerador de proxectos que
desenvolven temas
transversais.

Céntranse no
préstamos de
libros, na
formación de
usuarios e
algunha outra
actividade.

Desenvolve
algunhas actividades
que se repiten cada
ano como hora de
ler, club de lectura,
formación de
usuarios.

máis de actividades
establecidas: hora de ler,
club de lectura. O equipo
invita ao claustro a
involucrarse na creación
de actividades variadas
nas que compartir a
lectura e a escritura. O
equipo de bibliotecarios
escolares elabora e
titoriza a formación de
usuarios.

PLC

O Proxecto Lector
de Centro está
obsoleto. A
actualización é
pouco práctica nin
participativa.

O Proxecto Lector
de Centro
actualízase cada 5/6
anos con pequenas
variacións. A
biblioteca facilita as
lecturas obrigatorias
das materias ao
alumnado.

O Proxecto Lector de
Centro está vinculado coa
biblioteca. O Plan Anual
de Lectural está elaborado
segundo as aportacións
feitas polo claustro, as
necesidades do alumnado
e a creatividade do equipo
de apoio seguindo as
directrices e obxectivos do
PLC.

Escola de
pais-nais

Ausencia de
fondos relativos á
formación das
familias

Existen algúns
fondos relativos á
educación e
psicoloxía.

Está elaborada unha
sección adicada á
formación ou escola de
pais-nais que se actualiza
cada curso e que tamén
utiliza o profesorado.
Ademáis dos fondos,
físicamente existe unha
zona para que as familias
poidan consultar esta
bibligrafía.

Ausencia de
bibliotecarios
escolares

Algún alumnado
voluntario participa
no préstamo e

Os bibliotecarios
escolares son autónomos
na biblioteca. Organizan a
formación de usuarios
para outros niveis, fan

Actividades

Bibliotecarios
escolares
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catalogación de
libros

préstamo e catalogación
de libros e colaboran co
desenvolvemento das
actividades.

Hora de Ler

Inclúese na
programación e
algúns profesores
a respetan.

Cada alumno/a le 20
minutos á semana
durante o horario
lectivo. A lectura é
individual ou dirixida
polo profesor/a.

Cada alumno/a le 20
minutos ao día durante o
horario lectivo. A lectura
pode ser individual ou
compartida. As lecturas
son libres.

Club de lectura

Existe nas
materias de
galego e/ou
castelán e están
dirixidos polos
profesores dos
correspondentes
departamentos.
Participa entre o 5
e o 10 % do
alumnado.

Existe en tódalas
linguas que se
imparten no instituto.
Participa ao redor
dun 10 % do
alumnado.

Propóñense lecturas nas
distintas linguas que se
imparten no instituto e nas
distintas linguas que se
falan. O profesorado que
dirixe os distintos clubes
de lectura pertence a
diferentes departamentos.
Participa máis dun 15% do
alumnado.

Os fondos
refírense ao
contido das
materias que se
imparten nos
departamentos.

Os fondos son de
temática moi
variada, cubre
moitas temáticas.

Ademáis dos fondos de
lectura e informativos... a
biblioteca está
especializada nunha
temática que pode variar
anualmente en función
dos intereses e
necesidades do alumnado
así como das propostas e
especialización do
profesorado.

A biblioteca
dispón dunha
cortiza na que
anuncia as
actividades ou
avisos.

Disponse de cortiza
fóra da biblioteca
para anunciar
calquera tipo de
evento e conta con
cartaces atractivos
que conteñen
información clara
onde se pode acudir
para resolver
dúbidas de

Ademáis de cortiza e
cartaces a biblioteca
publica as actividades nun
blog enlazado á páxina do
instituto. Este sirve como
memoria gráfica das
actividades realizadas e
informa das convocatorias
de concursos, reunións do
club de lectura, novas
adquisicións de fondos,
etc.

Temática
especializada

Difusión da
información
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catalogación
segundo a CDU
Relacións co
exterior

A biblioteca
funciona de
maneira
autónoma.

A biblioteca escolar
traballa en
cooperación coas
familias a través de
actividades como
Mochilas viaxeiras
ou club de lectura de
adultos.

Ademáis da cooperación
coas familias a bibioteca
ten unha relación estreita
coas bibliotecas da
contorna: concello outros
centros educativos
favorecendo o intercambio
de fondos e a cooperación
en actividades.

ANEXO: ESCENARIO NON PRESENCIAL
Nun escenario non presencial, e segundo as especificacións do protocolo COVID-19
para a biblioteca escolar, presentamos algunhas alternativas de traballo que poderán
modificarse e implementarse durante a marcha do curso, en función das diversas
eventualdidades que poidan sucederse. Como principais liñas de actuación nun
escenario de actividade académica non presencial propoñemos:
- Continua actualización do espazo web da bibliotecadentro da web do centro, que
permita unha comunicación fluída co alumnado e profesorado así como as familias e que
ofreza unha alfabetización informacional útil.
- Establecer un novo horario de atención ao alumnado e profesorado a través do correo
electrónico ou videoconferencia para a procura de información e selección de recursos
documentais para o tratamento dos contidos curriculares.
- Establecer un horario para a formación de usuarios a través de videoconferencia onde
se poidan aportar alfabetización informacional, en especial o uso da OPAC para acceder
aos fondos da biblioteca.
-Proveer á biblioteca o antes posible de recursos educativos dixitais que poidan ser
utilizados dende a web.
- Propoñer actividades alternativas ás actividades lectoras do centro: recomendación de
libros, elaboración de vídeos informativos, club de lectura por videoconferencia, etc.
●

Recomendación trimestral para lectura en familia a través da web.

●

Proxección nos recreos de presentacións ou fotos coas exposicións que non
poden ter lugar na biblioteca física, segundo o protocolo COVID-19.

●

Clubs de lectura por niveis, en pequenos grupos presenciais ou por
videoconferencia.
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●

Todas as actividades (concurso literarios, etc) trataremos de publicitalos a través
da proxección dos produtos finais na entrada do instituto durante os recreos.

●

Trataremos de explotar as posibilidades que proporciona a creación de vídeo
escolar para traballar as actividades da biblioteca (recomendacións de lecturas:
semana do 20 de abril).
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9.4 PROGRAMACIÓN DO EDLG (ANEXO IV)
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PROXECTO DE FOMENTO DO
USO DO GALEGO.
IES DE VIÓS.
Curso 2021/2022

Índice
1. Introdución 2
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5
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6: Outras
actividades…………………………………………………………………………………………
………………13-14
7.
Avaliación…………………………………………………………………………………………
………………………….…….14

1. Introdución
O fomento e protección do galego é un deber para os poderes públicos que deriva do
cumprimento da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, do Estatuto de
Autonomía e da Constitución Española. Na mesma liña, os centros educativos están na
obriga de promocionar o uso do galego entre o alumnado e de facilitar que estea
presente en todos os ámbitos da vida escolar. Este proxecto de fomento do galego
elaborado polo EDLG do IES de Viós para o curso escolar 2021-2022 intenta, a través
das distintas actividades, cumprir con estas obrigas. Con todo, cómpre ter en conta a
situación sociosanitaria derivada da pandemia mundial que estamos a vivir, polo que
187

somos conscientes de que o desenvolvemento das mesmas se verá condicionado debido
ao protocolo Covid-19. Por esta razón, este curso máis que nunca, queremos destacar
que calquera modificación ou cambio será recollido debidamente na memoria final.
2. Contexto sociolingüísico do centro
O IES de Viós é un centro educativo de ámbito rural situado na parroquia de Viós, en
Abegondo. A maior parte do alumnado procede do propio concello, aínda que tamén hai
estudantes de municipios limítrofes como Betanzos, Carral ou Oza. No curso escolar
2021/2022 hai matriculados/as 151 alumnos/as.
A nivel sociolingüístico cómpre mencionar que gran parte do noso alumnado emprega
de forma maioritaria o castelán, tanto nas interaccións con compañeiros/as coma co
profesorado, malia o galego ser a lingua maioritaria nos fogares. Prodúcese así unha
situación diglósica ao optaren polo castelán nos contextos formais. Esta observación
xorde do noso día a día nas aulas e contrasta co esperable para un concello de 5.454
habitantes. Desde o noso punto de vista, a explicación para o escaso uso do galego
atópase, en parte, na creba da transmisión interxeracional da lingua propia.

No tocante aos/ás traballadores/as do centro, podemos dicir que o persoal non docente,
emprega de forma maioritaria o galego, e o persoal docente, adoita empregar o idioma
do interlocutor. As comunicacións por escrito e a documentación teñen como lingua
vehicular o galego. Así pois, o centro cumpre coa lei.
A perspectiva coa que está pensado este proxecto é a de superar o espazo reducido dun
instituto e fixar obxectivos que lle acaian a un mundo global e participativo, mais somos
conscientes de que isto é algo que só se pode conseguir cunha liña de traballo
prolongada no tempo. Así pois, as actividades previstas implican a nosa comunidade
educativa, mais tamén pretenden consolidar pontes tendidas en anos anteriores co
Concello, con outros EDLG, coa Rede de Equipos de Dinamización da Lingua Galega...
3. Composición do Equipo de Dinamización da Lingua Galega
Ao abeiro do disposto no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no
ensino non universitario de Galicia, no seu artigo 15, constituíuse no IES de Viós o
Equipo de Dinamización da Lingua Galega, co fin de crear un programa de actividades
que favorezan o emprego do galego no traballo diario do centro.
O equipo de Dinamización da Lingua Galega no curso 2021/2022 está composto por:
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Representantes do profesorado
Julia Cea Cabanelas, profesora do Departamento de Música.
Francisco Beltrán del Riego, profesor do Departamento de Educación Plástica.
Fernando Teijeiro Chantada e Nieves Díaz Fernández, profesorado do Departamento de
Matemáticas.
Marta Arce Babío, profesora do Departamento de Lingua Galega e Literatura.
Verónica Rivas Yáñez, profesora do Departamento de Lingua Galega e Literatura
(coordinadora).

Representantes do alumnado
Alumnado de 1º ESO
Víctor López Ramírez.
Manuela Cadaveira Santiago.
Alejandro Seoane Iglesias.
Silvia Mantiñán López.
Daniel Abellán Domínguez.
Mara Aldao Vázquez.
Adrián Insua Otero.
Clara Rodríguez París.
Alumnado 2º ESO
Alba Giménez Mengual.
Naiara Barros Lodeiro.
Lúa Seijas Varela.
Alumnado 3º ESO
Ian Pérez Aldao.
Antía Loureiro Ferrio.
Marina Rodríguez Fernández.
Aitana Tasende Domínguez.
Alumnado 4º ESO
Daniel Insua Otero.
Antón Cadaveira Santiago.
Alba Cadaveira Liñares.
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Noa Aldao Vázquez.
Andrea Seijas Caamaño.
Noa Vázquez Barreiro.
Paula Sánchez García.
Mauro Reborido Muíño.
Representantes do persoal non docente
Cristina López Sánchez (conserxe).
4. Obxectivos xerais da programación.

4.1. Obxectivos orientados á intervención no contorno sociolingüístico
● Promover a interacción entre a escola e o seu contorno para facer máis rendibles
os recursos e os esforzos destes dous ámbitos a prol da dinamización da lingua.
● Colaborar no desafío e na realización de iniciativas dinamizadoras que poidan
presentar outras entidades alleas ao centro (Concello, asociacións...).
● Potenciar o coñecemento e a valoración da cultura tradicional e local.
● Fomentar desde o centro, na medida do posible, a transmisión da lingua galega
no ámbito familiar.
● Colaborar de maneira interdisciplinar con toda a comunidade educativa no
desenvolvemento do Proxecto XXViós para conmemorar o vixésimo quinto
aniversario do noso centro utilizando o galego como lingua vehicular.

4.2. Orientados á intervención na situación lingüística do profesorado
● Impulsar o uso do galego entre os docentes e nas relacións escolares en xeral.
● Asesorar sobre as dúbidas que poidan xurdir no emprego do galego.
● Concienciar sobre a importancia que teñen profesores e profesoras como axentes
transmisores no proceso de dinamización da lingua galega.

4.3. Orientados á intervención na situación lingüística do alumnado
● Procurar que a mellora da competencia do galego repercuta nun maior grao de
uso.
● Promover o emprego do galego nas tecnoloxías da información e da
comunicación.
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● Fomentar a colaboración dos alumnos/as facendo da dinamización lingüística un
nexo entre as persoas.
● Potenciar a dimensión lúdica do idioma mediante a organización de diversas
actividades.
● Promover actitudes que incidan na dimensión comunicativa e instrumental da
lingua galega.

4.4. Orientados á intervención na situación lingüística do centro
● Impulsar a utilización do galego en todos os ámbitos da vida escolar.
● Incidir

na

información

e

na explicación

argumentada

da situación

sociolingüística para vencer prexuízos cara ao galego e promover actitudes
favorables.
● Sensibilizar as familias sobre as vantaxes de que os seus fillos e fillas coñezan e
usen o galego e poidan empregar varias linguas.
● Fomentar o cumprimento da lexislación sobre o uso do galego no ensino non
universitario.
5. Actividades de dinamización lingüística e distribución temporal
O EDLG seguirá traballando neste curso 2021/2022 en estreita colaboración co
Departamento de Lingua galega, co equipo da Biblioteca do centro e co Club de lectura.
Nesta planificación, tomamos como referencia as actividades realizadas en cursos
anteriores e temos en conta a avaliación das mesmas e as suxestións recollidas na
memoria final.
5.1. Actividades plurianuais
Recollemos nesta epígrafe actividades que se realizarán durante todo o presente curso e
algunhas que se vencellan a celebracións que se repiten ano tras ano.
1. Celebración do Día das Letras Galegas
Descrición: O Día das Letras Galegas conmemorarase coa elaboración de material de
divulgación da figura do autor, Florencio Delgado Gurriarán, e recitando e lendo
fragmentos da súa obra. Entregaremos a cada membro da comunidade educativa un
chuchepoema que consistirá nunha lambetada envolta nun anaco de papel escrito cunhas
liñas de diferentes obras do homenaxeado que previamente terá seleccionado e
traballado o alumnado na clase. Posteriormente, cada alumno/a, ten que gardar ese
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fragmento para traballar sobre el na clase de lingua coa axuda da profesora
correspondente.

Obxectivos:
● Dar a coñecer a figura do autor homenaxeado..
● Fomentar a través de actividades lúdicas o uso do galego.
● Promover a participación activa do alumnado e, en xeral, de toda a comunidade
educativa.
● Valorar positivamente a celebración do Día das Letras Galegas.
Destinatarios: Esta actividade está pensada para todo o alumnado do centro e, en xeral,
para toda a comunidade educativa.
Temporalización: O traballo de preparación do material divulgativo e da escolma de
textos para os chuchepoemas iniciarase no mes de marzo. En maio comezaremos a
expoñer os materiais elaborados polo EDLG. Os chuchepoemas serán entregados o luns
16 de maio.

2. O blog do EDLG
Descrición: Continuaremos co blog do EDLG. Serán fundamentais as achegas do
alumnado e do profesorado. Contaremos coa colaboración do profesorado encargado
das TICS.
Obxectivos:
● Promover o emprego da lingua galega nas tecnoloxías da información e da
comunicación.
● Informar sobre as ferramentas lingüísticas dispoñibles na rede e sobre calquera
tema relativo á lingua.
● Fomentar a colaboración entre o alumnado facendo da dinamización lingüística
un obxectivo que actúe como nexo nas relacións persoais.
Destinatarios: Esta ferramenta estará aberta a toda a comunidade educativa.
Temporalización: Todo o curso.
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3. Memoria das árbores
Descrición: esta actividade vense desenvolvendo dende hai anos e continuaremos este
curso. No acto de despedida do alumnado de 4º ESO plantarase unha árbore que
simbolizará o crecemento e evolución dos estudantes.
Obxectivos
● Fomentar a convivencia.
● Manter a lembranza do paso do alumnado polo centro.
Destinatarios: toda a comunidade educativa
Temporalización: un día do mes de xuño.

4. Taboleiro físico do EDLG
Descrición: disporase dun taboleiro permanente para expoñer información relacionada
co EDLG e con calquera proposta que supoña un avance na restitución do prestixio
social da lingua.
Obxectivos:
● Achegar as actividades do EDLG a toda a comunidade educativa.
● Darlle un espazo de visibilidade a unha selección de iniciativas dinamizadoras
que procedan de fóra do propio centro.
Destinatarios: toda a comunidade educativa.
Temporalización: todo o curso.

5. Colaboración co Club de lectura.
Descrición: o EDLG colabora na elaboración e corrección de todas as publicacións que
se fagan dende o Club de lectura e estean redactadas en galego. Así mesmo, participará
nalgunhas reunións achegando suxestións de lecturas, booktrailers, reseñas de
libros...usando a nosa lingua.
Obxectivos:
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● Participar nas diferentes actividades que se levan a acabo no centro e fomentar
de maneira interdisciplinar o galego como lingua vehicular.
● Reivindicar a literatura galega.
Destinatarios: os membros do Club e a comunidade educativa en xeral.
Temporalización: todo o curso.

6. Revista dixital-impresa..
Descrición: crearase unha revista que se ocupe de temas variados, basicamente, de
divulgación científica e diversos aspectos artísticos na que se poidan aplicar
coñecementos de busca de información, novas tecnoloxías e traballo lingüístico. Este
ano, pretendemos sacar a versión impresa e dixital a final de curso.
Obxectivos:
-

Fornecer o centro dun medio de expresión en lingua galega.

-

Achegar á comunidade educativa e ás familias un espazo no que tratar todo tipo
de temas de carácter cultural, científico, artístico...

-

Crear un lugar común para todos/as aqueles/as que teñen diferentes intereses
culturais.

-

Afianzar a realidade de que o galego é unha lingua válida para calquera
temática.

Destinatarios: toda a comunidade educativa, as familias do alumnado e público en
xeral.
Temporalización: todo o curso.

7. Proxecto XXViós.
Descrición: esta actividade organízase desde a bilioteca, desenvólvese en colaboración
con todos os departamentos, e co EDLG. Este ano conmemórase o vixésimo quinto
aniversario do noso centro. Para celebralo, pretendemos desenvolver unha actividade
colectiva que consitirá, por un lado, en facer unha retrospectiva ata o curso 96-97 no
que este centro se converte nun IES. Haberá un apartado de efemérides da época que
atinxa a todos os departamentos (efemérides históricas, literarias, científicas, musicais,
deportivas, matemáticas....). Contactaremos con persoas que pasaron polo centro para
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facer unha charla coloquio con eles (alumnado, profesorado, familias, concello...). Por
outro lado, o proxecto inclúe a actividade denominada a cápsula do tempo. Trátase dun
aparello deseñado por Lois, o profesor de bioloxía. Consiste nunha cápsula hermética na
que o alumnado de 4º de ESO meterá un escrito describindo como cre que será o seu
futuro dentro de dez anos e facendo unha reflexión sobre a actualidade en xeral. Poderá
incluír outro tipo de documentos como unha foto actual, un usb con información sobre
eles/as etc. Os participantes quedarán emplazados/as a abrir a cápsula dentro de dez
anos.
Estas actividades estarán guiadas e organizadas polo profesorado e farase público o
resultado final a través de exposicións, reunións etc sempre que a situación sanitaria o
permita. En caso contrario, botaremos man dos medios de difusión como o blog do
EDLG, o blog da biblioteca ou a páxina web do centro.
Obxectivos:
● Implicar á comunidade educativa nun proxecto común e conmemorar o XXV
aniversario do centro.
● Afianzar a realidade de que o galego é unha lingua válida para calquera
temática.
● Achegar o coñecemento das diferentes materias de maneira lúdica.

Destinatarios: toda a comunidade educativa.

Temporalización: ao longo de todo o curso.

5.2. Actividades programadas para o curso 2021/2022
1. Celebración do Samaín. Concurso literario.
Descrición: convocaremos un concurso literario de relato curto con temática de terror
ou recollida da tradición oral. Poden inventar a historia ou preguntar ás persoas da súa
contorna para recoller algunha historia da tradición oral.
Obxectivos
● Indagar na cultura galega popular.
● Implicar o alumnado nunha actividade de difusión cultural.

195

● Fomentar a colaboración entre o alumnado coas persoas máis maiores facendo
da dinamización lingüística un obxectivo que actúe como nexo nas relacións
persoais e interxeracionais.
Destinatarios: toda a comunidade educativa.
Temporalización: mes de outubro.

2. Día das Candeas ou da Candeloria (2 de febreiro).
Descrición: buscaremos información sobre as orixes desta celebración e as súas
manifestacións

noutras culturas.

Faremos un

intercambio de

mensaxes de

agradecemento, amizade, amor e compañeirismo entre o alumnado, profesorado e
persoal non docente do centro para afianzar as relacións persoais entre a comunidade
educativa para conmemorar o día do amor na tradición galega.
Obxectivos:
● Difundir e valorar a cultura popular galega.
● Fomentar o coñecemento da tradición galega.
● Promover o emprego da lingua galega.
Destinatarios: esta actividade está destinada a toda a comunidade educativa e ao
persoal non docente do centro.
Temporalización: Últimos días do mes de xaneiro e primeiros do mes de febreiro.

3. Día de Rosalía de Castro (24 de febreiro)
Descrición: Continuaremos coa proposta do ano pasado de recitar poemas de Rosalía
en todas as aulas e contaremos coa teatralización de textos da autora da man da
profesora Dores Cao que nos visitará para este fin. Este ano, ademais, da man da
profesora Nieves Díaz de matemáticas e en colaboración co equipo de biblioteca,
continuaremos coa tarefa comezada no curso pasado con grande éxito, ampliando o
mapa xeográfico interactivo no que se relaciona a vida e obra de Rosalía e que se pode
ver na páxina web e no blog do EDLG. Nieves continúa a completar e ampliar este
material que dará a coñecer ao alumnado e ao profesorado. Este mapa permitiranos ir
descubrindo diferentes cousas como:
-

A Ruta Rosaliana promovida pola Xunta de Galicia.
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-

Rosalía fóra de Galicia: Madrid e Simancas.

-

Liña temporal: as distintas residencias de Rosalía e Murguía.

-

Obras: títulos asociados ao lugar de inspiración ou edición....

Obxectivos:
● Difundir a obra da poeta.
● Reivindicar a figura de Rosalía como autora universal.
● Incorporar as tecnoloxías da información e comunicación á aprendizaxe.
Destinatarios: toda a comunidade educativa e familias.
Temporalización: a finais do mes de febreiro.

4. 1. Exposición entroido.
Descrición: o EDLG elaborará, en colaboración co alumnado, carteis sobre un dos
entroidos máis coñecidos de Galicia, e outro entroido fóra das nosas fronteiras ( de
momento por determinar). Pretendemos facer unha exposición cos carteis e co traxe
típico de cada un destes lugares.
Obxectivos:
● Fomentar o coñecemento da cultura popular galega.
● Vincular a cultura popular galega á doutras latitudes.
Destinatarios: Toda a comunidade educativa.
Temporalización: A preparación do material da exposición farase entre xaneiro e
febreiro. A exposición iniciarase na última semana de febreiro.
4.2. Concurso de sobremesas.
Descrición: dentro das actividades de entroido, faremos un concurso de sobremesas
propias desta época do ano.
Obxectivos:
● Recoñecer a gastronomía como parte da identidade galega.
● Coñecer e recoller receitas típicas da nosa gastronomía.
5.

Celebración do Día das Letras Galegas (Actividade descrita no apartado 5.1.

Actividades plurianuais).
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6. Contacontos.
Descrición: o alumnado de 3º e 4º de ESO exercerán de contacontos para o alumnado
do colexio de primaria do noso concello. Para iso, previamente, farase unha escolma de
contos adaptados á idade do auditorio.
Obxectivos:
● Achegar a literatura galega aos máis novos.
● Fomentar a participación e a convivencia entre o alumnado tendo como eixe
vertebrador a literatura e a lingua.
● Considerar a lingua un nexo de unión que permite desenvolver actividades
lúdicas e divertidas.
Destinatarios: alumnado de 3º e 4º de ESO e de primaria.
Temporalización: comezarase a seleccionar e preparar os textos a principios de xuño e
a actividade levarase a cabo a última semana de clase.
7. Outras actividades
O EDLG colaborará coa Biblioteca e os distintos departamentos no Proxecto XXViós,
nas actividades do Club de lectura, na conmemoración de distintas datas sinaladas e este
curso tamén achegaremos suxestións de lecturas en galego para a hora de ler, actividade
que se suspendera o curso pasado e que retomamos no presente. Do mesmo xeito,
implicarémonos na revisión dos textos en galego sempre que sexa preciso ou alguén o
requira.
Ademais, animamos á participación ao alumnado en distintos certames literarios e
concursos culturais, tanto convocados polo propio centro como promovidos polo
Concello, outros centros educativos, distintas asociacións...
Asistiremos ás reunións informativas para coordinadores/as de EDLG que organiza
anualmente a Secretaría Xeral de Política Lingüística e noutras xornadas que vaian
xurdindo ao longo do curso escolar e que poidan redundar na mellora deste proxecto.
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7. Avaliación
O EDLG reunirase de forma ordinaria unha vez por trimestre para estudar a marcha das
actividades programadas e de forma extraordinaria as veces que se precisen.
Cabe a posibilidade de que ao longo do ano escolar se poidan modificar as actividades
previstas e tamén é previsible que vaian xurdindo outras, non incluídas no plan, que se
axusten aos obxectivos deste proxecto e que, polo tanto, se incorporen ás nosas
propostas. En calquera dos dous casos, quedará debidamente reflectido na memoria
final.
Ao final do curso 2021/2022 avaliaremos as actividades realizadas e os seus resultados.
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