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MEMORIA DO CURSO 2015-2016 

O presente documento pretende resumir a actividade e os datos máis 

sobresalientes do curso escolar 2015/16. 

 

 

1. INTRODUCIÓN 

 

        1.1 DATOS XERAIS DO CENTRO 

 

O IES A. Xelmírez I, situado en pleno campus universitario da cidade de 

Santiago, na Rúa Poza de Bar S/N. Fundado no ano 1845, foi adaptando as súas 

ensinanzas aos cambios exixidos polas diferentes reformas legais que se foron 

producindo no sistema ao longo da súa andaina. 

 

Claustro de profesorado 

No presente curso escolar, o Claustro de profesorado estivo composto polos 

oitenta profesores e profesoras que figuran na Programación Xeral Anual e mantivo as 

reunións preceptivas estabelecidas polo marco legal vixente. 

O Claustro de profesoras e profesores do IES A. Xelmírez I pertencía aos 

seguintes corpos administrativos: 

Corpo de Profesores de Ensino Secundario:  69 

Corpo de Profesores Técnicos de F.P.: 5 

Corpo de Mestres: 4 

Profesora de Relixión Católica: 1 

 

Consello Escolar 

Pese ás mudanzas legais producidas nos últimos tempos, segundo as cales este 

órgano de representación do centro perde competencias en favor da Dirección, o 

Consello Escolar mantivo cinco reunións para debater dos asuntos principais que teñen 

a ver coa xestión e goberno do centro, así como a aprobación de solicitudes de novos 



proxectos. No presente curso, foi no seo do Consello Escolar que se aprobaron o Plan 

Anual de Actividades e se actualizou o Proxecto Educativo de Centro. 

 

Comisión de Coordinación Pedagóxica (C.C.P.) e Comisión Económica 

A Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) e a Comisión Económica (CE) 

son órganos colexiados, encargado o primeiro de coordinar os ensinos como peza 

fundamental no procedemento de toma de decisións IES A. Xelmírez I, e o segundo da 

supervisión e elaboración dos documentos económicos do centro. Ambos os dous 

órganos mantiveron as reunións pertinentes con relación aos seus ámbitos de 

competencia, tres a CE e tres a CCP. 

O labor da CCP centrouse no presente curso na elaboración das programación 

dos cursos impares da LOMCE, alén da configuración dalgunhas optativas para 1º e 2º 

de Bacharelato. 

Ademais do seu labor ordinario en asuntos de carácter edconómico (orzamentos, 

conta xustificativa,...), a CE concentrou o seu traballo na supervisión do sistema de 

contratación para o servizo de reprografía do instituto e o concurso para o servizo de 

cafetaría. 

 

Comisión da Biblioteca 

 Baixo a coordinación do profesor responsábel da Biblioteca Escolar, a Comisión 

da Biblioteca velou polo cumprimento do Programa Anual de Lectura (Anexo II) e 

colaborou activamente no desenvolvemento dos dous clubs de lectura, o de alumnado e 

o de adultos, sendo moi importante a súa actividade no desenvolvemento de moitas da 

celebración de efemérides no instituto. 

 

A acción titorial. 

Ao longo do curso desenvolveuse o plan de acción titorial na hora semanal de 

titoría na ESO (reunións semanais de dous grupos diferenciados (un para 1º e 2º de ESO 

e outro para 3º e 4º de ESO). O Plan de Acción Titorial (PAT) foi o marco no que se 

especificaban os criterios para a organización e as liñas prioritarias de funcionamento da 

acción titorial no instituto. 



A coordinación entre todos levouse a cabo mediante reunións periódicas 

estruturadas da seguinte maneira: 

 Unha reunión inicial entre a Xefatura de Estudios, a Xefatura do Departamento 

de Orientación e todos os titores para planificar o traballo titorial ao longo do 

curso. 

 Reunión semanal entre a Xefatura do Departamento de Orientación e os titores 

de cada nivel. 

 Reunión final, conxunta e por niveis para avaliar o traballo realizado durante o 

curso, propor modificacións de cara ao ano seguinte, etc. 

Tratáronse diferentes temas, como o ciberacoso, a violencia sexista, o botellón, 

para alén do tratamento das problemáticas específicas e casos concretos. Tamén en 

colaboración con outros organismos e entidades, desenvolvéronse actividades de 

especial interese para os rapaces e rapazas de hoxe en día, como por exemplo, sobre os  

riscos de Internet, impartidas por membros da Policía Nacional expertos na materia. 

 

 

1.2 . OFERTA EDUCATIVA. 

 

 Ensinanzas de Réxime Ordinario: ESO, Bacharelato e CM Laboratorio de 

Imaxe 

 

ESO 

Os catro cursos de Educación Secundaria Obrigatoria, con tres grupos por curso 

(1º e 3º de ESO, co novo sistema LOMCE). 

 Do mesmo xeito, levamos adiante neste curso os seguintes agrupamentos 

específicos: 

2º ESO: Matemáticas, Lingua castelá e literatura e Lingua galega e literatura 

3º ESO: Lingua castelá e literatura, Lingua galega e literatura e Bioloxía e xeoloxía. 

4º ESO: Lingua castelá e literatura e Lingua galega e literatura 

 



 

BACHARELATO 

Ofertáronse as modalidades de Bacharelato: Ciencias, Tecnoloxía, Humanidade 

e CC Sociais (1º curso de Bacharelato co novo sistema LOMCE), cunha oferta ampla e 

flexíbel de optativas. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA 

Ciclo de Grao Medio: 

· Vídeo Disk-Jockey e Son (2 grupo de 1º ano, un de oferta ordinaria e outro 

modular) 

 

 Ensinanza de Adultos: EBI, ESA, , Bacharelato , CM Video Disc-Jockey e Son 

Oferta Modular  e  Grupo de Probas Libres do CM Laboratorio de Imaxe. 

Na educación de persoas adultas a oferta é a seguinte: 

- Ensinanzas Básicas Iniciais. Nivel I. (1 grupo) 

- Ensinanzas Básicas iniciais. Nivel II.(1 grupo) 

- Ensinanzas de educación secundaria (ESA) , Módulo I , 1º cuadrimestre. (1 grupo) 

- Ensinanzas de educación secundaria (ESA) , Módulo II , 2º cuadrimestre. (1 grupo) 

- Ensinanzas de educación secundaria (ESA) , Módulo III , 1º cuadrimestre. (1 

grupo) 

- Ensinanzas de educación secundaria (ESA) , Módulo IV, 2º cuadrimestre. (1 grupo) 

- 1º Bacharelato de Ciencias LOMCE (1 grupo) e Humanidades e CC Sociais 

LOMCE (1 grupo). 

- 2º Bacharelato de Ciencias LOE (1 grupo) e Humanidades e CC Sociais LOE (1 

grupo). 

- Formación Profesional específica: 

Ciclo de Grao Medio: 

• C M Video Disc-Jockey e Son, Oferta Modular (1 grupo con oferta de todos os 

módulos de 1º ano ) 

. CM Laboratorio de Imaxe (1 grupo Probas Libres) 

 

 



 

 

2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. OBXECTIVOS E MEDIDAS. 

 

A actividade do centro ao longo do curso académico 2015-2016 centrouse nos 

seguintes ámbitos: académico-docente, organizativo e de apertura a sociedade, 

formulados nos obxectivos expostos no PXA. 

 

 Xestionamos a posta en marcha do Ciclo Medio de Video Disc-Jockey e Son, coa 

implantación do primeiro ano destes estudos, tanto no que se refire aos aspectos 

materiais (adecuación de espazos, posta en marcha de equipos especializados, 

cursos para a formación na súa utilización,...) como nos aspectos estritamente 

académicos.  

o A tal efecto, insonorizáronse e modernizáronse as dependencias que antes 

ocupaba o antigo Ciclo de Imaxe e Son, creándose dúas cabinas de gravación 

dentro delas. 

o Do mesmo xeito, e logo de participar o noso profesorado nos procesos de 

contratación dos materiais especializados por parte da Consellaría, celebrouse 

no noso centro un curso para o aprendizado no manexo deste equipos. 

o Do mesmo xeito, continuaron as xestións coas autoridades educativas, para 

que, ao longo deste verán, se proceda á execución das obras de preparación 

dunha nova aula para o ciclo, o que nos obrigou a un complexo proceso de 

reubicación de aulas e departamentos na zona afectada. 

 

● Continuamos coa implantación e xeneralización do uso das T.I.C. (Tecnoloxías da 

Información e da Comunicación) como recurso didáctico, para conseguir a súa 

integración plena nas aulas e na práctica educativa ordinaria. 

o A pesar da escaseza de recursos que nos foron asignados desde a Consellaría, 

procuramos seguir avanzando coa dotación de medios audiovisuais nas aulas-

materia implantadas recentemente, co obxectivo de contribuír á modernización e 

á mellora e á calidade do proceso educativo.  

 



● Analizamos os resultados académicos acadados polo noso alumnado e adoptamos as 

medidas que cremos redundaron na súa mellora. 

o Á vista dos resultados académicos atinxidos no curso 2014-15, desenvolvemos a 

análise pertinente nos órganos competentes do instituto, nomeadamente na 

Comisión de Coordinación Pedagóxica e nos Departamentos Didácticos para 

adoptar as medidas oportunas na procura da mellora deses resultados. 

 

● Seguimos a potenciar a Aula de Convivencia como sistema de xestión dos conflitos. 

o A Aula de Convivencia converteuse nunha estratexia organizativa de xestión 

pacífica dos conflitos. Baséase, nunha visión positiva da tensión conflitiva, 

entendéndoa como unha oportunidade para a reflexión, para a integración 

democrática das normas e para a mellora persoal e da institución escolar. O 

centro conta cun documento onde se detallan as Normas de Convivencia, polas 

que se debe rexer todo o centro educativo. 

 

●  Apoiamos e afortalamos as actividades culturais e extraescolares do instituto.  

o Impulsáronse as actividades dos grupos de teatro, as saídas e os intercambios. A 

Biblioteca do instituto continuou sendo un dos núcleos sobranceiros do centro 

que xeran un alto volume de actividade formativa, cultural e de lecer para toda a 

comunidade escolar. Do mesmo xeito, mantiveron a súa actividade os dous 

Clubs de Lectura existentes (para o alumnado e para adultos). 

o Así mesmo, traballamos para consolidar o certame de Banda Deseñada AX1, 

que celebrou neste curso a súa IV edición, no que participan a Biblioteca, o 

Equipo de Normalización Lingüística, o Departamento de Debuxo e o de Imaxe, 

destinado a fomentar este formato comunicativo na nosa lingua. A tal efecto, 

asinouse un convenio coas autoridades educativas en materia de política 

lingüística e así conseguir a súa extensión a toda a comunidade educativa galega. 

Do mesmo xeito, e coa mesma colaboración, impulsamos o certame de Prosa 

Subversiva Guillermo Domínguez, que tamén neste curso celebrou a súa IV 

edición, coordinado polo Departamento de Filosofía, co obxectivo de fomentar o 

espírito crítico e a normalización lingüística entre a xente máis nova. 

o Noutra orde de cousas, e co recoñecemento oficial do CAFI, desenvolvéronse as 

Xornadas Xosé Calviño, destinadas no presente curso a analizar a situación dos 



estudos de persoas adultas en Santiago e a súa comarca, para alén de recoñecer a 

figura deste senlleiro profesor do centro. 

 

● Biblioteca Antiga e Museo. 

o No presente curso académico 2015-16, e logo de intensas xestión desenvolvidas 

ao longo dun ano, asinouse un convenio entre o Instituto A. Xelmírez I e o 

Consorcio da Cidade de Santiago, segundo o cal a institución da cidade aportara 

recursos para a restauración e conservación dos tesouros bibliográficos que 

alberga a nosa Biblioteca Antiga, nun plan plurianual que no 2016 se concreta en 

traballos urxentes por valor de 22.000 €. Do mesmo xeito, a Xefatura Territorial 

da Consellaría de Cultura, Educación e O.U. financiou con 8.000 € a instalación 

dun aparello de deshumectación para controlar a temperatura ambiente nestas 

dependencias, evitando a proliferación de fungos. 

o Do mesmo xeito que se viña facendo anos atrás, continuouse cos traballos de 

mantemento dos fundos do Museo do instituto. Mercé aos traballos 

desenvolvidos na Biblioteca Antiga, leváronse a cabo traballos de limpeza e 

ordenación do Almacén do Museo, na procura das láminas didácticas para unha 

avaliación do seu estado de conservación. Unha vez feita, concluíuse que era 

imprescindíbel e urxente dedicar parte dos recursos do ano que vén ao 

mantemento deste material histórico. 

 

● Do mesmo xeito, e colaborando coa Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Reforma Educativa, o centro participou neste curso no programa Europa. 

Next Station: Vocational Training Network, Convenio 2014-1-ES01-KA102-002180  

do seguinte xeito: 

- Mobilidade do alumno José Antonio Morandeira Costoya , que foi facer a FCT a 

Lecce ( Italia)  no periodo 18/04/2016-26/06/2016. 

- Mobilidade de persoal. Un profesor e unha profesora foron a Lecce ( Italia)  no 

periodo 30/05/2016 - 07/06/2016 como observadores. 

 

 

2.1 . ACADÉMICO-DOCENTE. RESULTADOS ACADÉMICOS. 

 



A normalidade académica presidiu o curso escolar. Cómpre sinalar o esforzo da 

comunidade educativa, profesores/as, pais, nais e alumnos/as , un esforzo colectivo que 

garantiu a educación e os demais servizos no centro sen que a calidade educativa sufrise 

ningún tipo de mingua. A pesar deste curso non termos moitos alumnos e alumnas entre 

os mellores expedientes de Selectividade, énchenos de orgullo e ratifica a corrección da 

liña de traballo desenvolvida no centro o feito de que o 95,24% do alumnado pasasen as 

probas de selectividade.  

En canto a estas ensinanzas de adultos, salientamos que esta modalidade 

educativa ten unhas características específicas que responden a biografías educativas 

moi particulares. Os profesionais que imparten clase nesta modalidade trata de obter 

para cada alumno/a unha educación conforme ás súas aptitudes e ás necesidades na 

sociedade. Como vén sendo habitual, este tipo de ensinanzas caracterizouse polo vaivén 

sucesivo ao longo do curso, con continuas baixas e novas matrículas, o que de por si 

dificulta o labor docente no proceso de ensino-aprendizaxe. No computo xeral de 

alumnado entre baixas e novas matrículas no segundo cuadrimestre na ESA II e IV, o 

centro finalizou o curso con 958 alumnas/os matriculados (máis de 1000 foron no mes 

de febreiro deste curso). 

Polo que se refire aos resultados académicos xerais do instituto, reproducimos a 

seguir as gráficas que conteñen os datos máis importantes das avaliacións finais nas 

diferentes modalidades e ensinanzas impartidas no centro. 
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Por outro lado, a Aula de Convivencia seguiu a cumprir neste curso co 

obxectivo de converterse nunha alternativa ao enquistamento dos problemas de conduta 

do alumnado que, nos casos extremos, desembocaban na expulsión do centro. 

Continuouse a favorecer o proceso de reflexión das que chamamos derivacións á Aula 

de Convivencia por parte de cada alumno ou alumna que se atendeu nela, acerca das 

circunstancias e motivos que provocaron a súa presenza nela. O obxectivo prioritario foi 

que os alumnos e alumnas cheguen a comprender o alcance para si mesmos/as e para os 

demais, das súas condutas e, sobre todo, que aprenderan a facerse cargo das súas 

propias accións, pensamentos, sentimentos e comunicación cos demais. Este proceso 

aumentou as habilidades de pensamento reflexivo e de autocontrol, á vez que lles 

proporcionou un espazo para a análise das súas propias experiencias e a busca dunha 

resolución efectiva dos conflitos interpersoais. Véxanse os datos concretos aportados na 

memoria correspondente polo coordinador da Aula de Convivencia. 

 

  

2.2 . XESTIÓN ADMINISTRATIVA E ECONÓMICA. PERSOAL 

NON DOCENTE. 

 

XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Este curso 2015/2016 desenvolveuse desde o punto de vista administrativo con 

normalidade, toda vez que o novo administrativo integrouse debidamente no ritmo das 

oficinas do centro. De calquera xeito, o Xelmírez I é un centro cun número elevado de 
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alumnado e que ofrece unha variedade significativa de estudos con características 

específicas moi diferenciadas, o que supón unha carga de traballo adicional. Hai que ter 

en conta ademais que temos un arquivo histórico de expedientes que non están no Xade 

e que levamos tamén todo o aparato administrativo oficial do Colexio Peleteiro. 

A todo isto habería que engadir os problemas que ocasiona o mal funcionamento 

do XADE nos momentos de máis traballo polo que debemos subliñar o esforzo do 

persoal para poder cumprir os prazos marcados pola administración.  

 

XESTIÓN ECONÓMICA 

A Conta de Xestión do orzamento de 2015 foi presentada para a súa aprobación 

o 21 de xaneiro de 2016 ante a Comisión Económica e posteriormente  ao Consello 

Escolar o 27 de xaneiro que a aprobou por unanimidade. Os Presupostos para o 

exercicio 2016 presentáronse á Comisión Económica o 14 de marzo e ante o Consello 

Escolar o 17 de marzo que os aprobou por unanimidade. Neste ano 2016 a dotación da 

Consellería de Educación é de 101.745 euros para gastos xerais de funcionamento, aos 

que hai que engadir unha partida específica para sufragar os gastos de instalación do 

equipo de deshumectación (8.023,04) para a Biblioteca Antiga.  

En relación co proxecto de limpeza, acondicionamento e restauración da 

Biblioteca Antiga e Museo Histórico do centro, e dos seus fondos, a Dirección do IES 

Xelmírez I, despois de distintas xestións, conseguiu asinar co Consorcio da Cidade de 

Santiago de Compostela un convenio de colaboración para acometer esas intervencións 

por unha aportación de 22.000 euros para este ano 2016, con posibilidade de prorrogalo 

en anos vindeiros. Nestes momentos, ditos traballos estanse a desenvolver 

satisfactoriamente segundo os prazos previstos.  

Ao longo do período académico 2015-16 fixéronse no centro obras de distinto 

tipo, de entre as que salienta a preparación e dotación da aula do novo ciclo medio 

(reestruturación do tabicado, acondicionamento de pavimentos, paredes e teitos da 

estancia, insonorización  e instalacións eléctricas...), a posta a punto do ascensor e sala 

de máquinas, arranxos importantes de fontanería e instalacións de caldeiras en pavillón 

e salón de actos, e readaptación de cuarto de rack para solventar problemas de 

ventilación.    

Non podemos esquecer a importancia que teñen para nós a grande cantidade de 

actividades complementarias,  que se levan a cabo pero que tamén supoñen un 

incremento importante no montante final dos gastos. Afortunadamente o Colectivo 



Xelmírez, asociación cultural vencellado ao centro, conta de novo coa colaboración 

inestimábel da Secretaría Xeral de Política Lingüística  (5.000 €) para poder levar a 

cabo as IV edicións dos Certames de Banda Deseñada e Ensaio Subversivo.  

Neste último tramo do curso 2015-16, estase a piques de rematar o longo 

proceso que supuxo a substitución dos equipos de reprografía, levado en dúas ocasións 

ante a Comisión Económica e o Consello Escolar, como queda debidamente reflectido 

nas actas de reunión correspondentes, a causa de flocos legais que tiveron que ser 

arranxados convenientemente. Os problemas debidos á cancelación do contrato vixente 

coa distribuidora FOGA e a financeira SIEMENS, así como os axustes no sistema de 

contratación coa nova empresa NEA, xeraron retrasos na implantación das novas 

máquinas. Todo indica que as estrearemos en setembro. 

 

PERSOAL NON DOCENTE 

Tal e como indicabamos antes, o centro ten dúas persoas asignadas para os 

labores administrativos, número que resulta a todas luces insuficiente. Pola súa banda, o 

traballo de conserxaría desenvolveuse con total normalidade por parte dos catro 

conserxes do plantel. En canto ao persoal da limpeza, só destacar que o traballo se está a 

desenvolver tamén con total normalidade. 

 

 

3 HORARIO DO CENTRO. 

 

O Calendario do centro rexeuse  segundo a Orde do 7 de xuño de 2016 pola que 

se aproba o calendario escolar para o curso 2016/17 nos centros docentes sostidos con 

fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.  

Como vén sendo habitual, o centro elixiu como día non lectivo o 7 de maio de 

2016, venres da Ascensión. 

As clases desenvolvéronse segundo o seguinte esquema: 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

HORARIO DE 

MAÑÁ 

08:45 

14:25 

08:45 

14:25 

08:45 

14:25 

08:45 

14:25 

08:45 

14:25 



HORARIO DE 

TARDE/NOITE 

16:15 

22:30 

15:30 

22:30 

16:15 

22:30 

16:15 

22:30 

16:15 

22:30 

 

Horario para as ensinanzas de Réxime Xeral. 

Esquema de xornada continuada de 8:45 horas a 14:25 horas todos os días, cun 

total de seis períodos lectivos de 50 minutos entre os que se intercalan 2 recreos. Nas 

tardes do martes de 16:20 horas ás 18:00 horas hai dúas sesións lectivas para E.S.O., 

Bacharelato. Todas estas ensinanzas teñen 32 períodos lectivos. 

Os módulos formativos de carácter xeral do primeiro curso do CM Video Disc-

Jockey e Son (R.O.) impartiranse todos os días pola mañá coincidindo co horario de 

E.S.O. e Bacharelato e os martes e xoves de 16:20 a 18:50. 

 

Horario para as ensinanzas de Adultos. 

- O alumnado das Ensinanzas Básicas Iniciais, Nivel l tiveron aulas os luns , 

mércores xoves e venres de 17:00 a 20:00. ( sesións de 45 minutos). 

- O alumnado das Ensinanzas Básicas Iniciais, Nivel II tiveron aulas os luns, 

martes, e xoves de 17:00 a 20:00, e martes de 18:30 a 21:45 ( sesións de 45 

minutos). 

- O alumnado de E.S.A. tivo as súas clases en xornada de tarde de 17:00 horas a 

22:30 horas, de luns a venres, cun período de lecer de 15 minutos (de 20:00 

horas ás 20:15 horas). Os períodos lectivos foron de 45 minutos.  

- O alumnado de 1º e 2º de BAC tiveron aulas todos os días de 17:00 a 22:30 agás 

os martes que empezaron ás 18:30h e os venres que remataban ás 21:45. ( 

sesións de 45 minutos). 

 

O CM Video Disc-Jockey e Son (O.M) tiveron aulas todos os días de 16:20 até 

as 22:30 agás os martes que empezaron ás 15:30, sendo as sesións de 50 minutos. Teñen 

2 recreos de 10 minutos, de 18:00 a 18:10 e de 20:40 a 20.50.  

A secretaría desde o 1 de setembro ao 30 de xuño ten horario de atención ao 

público desde as 08:45 horas ás 14:15 horas.  O horario de verán, despois da etapa de 

matrícula, será desde as 10:00 ás 13:00 horas. 



 

 

4 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

1.- INTRODUCIÓN. 

 

A planificación de actividades extraescolares e complementarias que se realizan 

no IES Arcebispo Xelmírez I é froito do convencemento de que o ensino debe: 

1.- Estar baseado nos principios de democracia e participación dos membros da 

comunidade escolar, de onde se derivan a responsabilidade de cada un/unha no 

desempeño do seu cometido e o respecto mutuo. 

 2.- Ser pluralista, con aceptación de todas as posibilidades de pensamento, de 

xeito que ninguén será discriminado por razón das súas ideas, conviccións, raza... 

 3.- Despertar o sentido crítico do alumnado. 

 4.- Ser científico e humanista, e buscar o desenvolvemento harmónico da 

personalidade do alumnado. Así mesmo, debe supor unha constante esixencia de rigor e 

actualización, e estimular a adquisición de hábitos de traballo e estudo tendentes a que o 

alumnado acade unha preparación intelectual que lle permita incorporarse á vida activa 

na sociedade. 

 5.- Fomentar a igualdade de sexos e o rexeitamento explícito de actitudes e 

comportamentos sexistas. 

 6.- Promover accións encamiñadas a impedir calquera tipo de violencia, 

especialmente a de xénero e a xenófoba.  

 7.- Provocar situacións nas que o alumnado poida expoñer e defender as súas 

opinións. 

 8.- Fomentar a solidariedade, a colaboración, a axuda mutua e o compañeirismo, 

a puntualidade, a tolerancia e o respecto polos demais e as súas ideas, e o espírito de 

traballo e de superación. 

 

2.- OBXECTIVOS XERAIS DAS ACTIVIDADES. 

  

 1.- Contribuír ao enriquecemento cultural do alumnado. 



2.- Familiarizar o alumnado con distintas manifestacións culturais e mostrar 

actitudes positivas e de respecto cara elas para conseguir un mellor aproveitamento e 

asimilación das mesmas. 

 3.- Aumentar o coñecemento de problemas sociais e a sensibilización ante eles. 

 4.- Fomentar a convivencia e o respecto a todos os membros da comunidade 

escolar, dentro e fóra do Centro. 

 5.- Conseguir un aproveitamento racional dos espazos do Centro, tanto en 

horario lectivo como non lectivo. 

 6.- Fomentar actitudes de respecto pola natureza e o medio máis inmediato, 

como punto de partida para actuar noutros ámbitos. 

 7.- Incentivar o traballo persoal e a iniciativa do alumnado.  

 

 

3.- AVALIACIÓN DOS OBXECTIVOS DAS ACTIVIDADES. 

 

 A PXA do curso 2015- 2016 recollía un número moi elevado e variado de 

actividades complementarias e extraescolares propostas polos distintos departamentos 

didácticos.  A maioría delas realizáronse satisfactoriamente tal como estaba previsto. 

 Intentouse que a maioría destas actividades se levasen a cabo no primeiro e 

segundo trimestre para non entorpecer o final de curso. Aínda así, por diversos motivos, 

moitas delas tiveron que desenvolverse no terceiro trimestre.   

 

 4.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS.   

 

4.1.- AS VIAXES. 

 

Relación de saídas feitas de máis dun día 

 

6-13 outubro: Viaxe a York para o alumnado de 3º da ESO. 

4-9 novembro: viaxe do grupo de teatro a Lucca (Italia). 

16-23 xaneiro: viaxe a Andorra (1º bacharelato) 

1-7 marzo: viaxe a Berlín (alumnado de alemán) 

6-13 marzo: intercambio con Madrid (1º eso) 

10-17 marzo: intercambio con Toulouse (alumnado bilingüe de 3º e 4º) 

23-27 abril: viaxe de 4º da eso a Praga ( e elaboración da Pragapedia) 

18-20 maio: Saída Didáctica pola Serra de O Courel (4º eso) 



24-25 maio: Saída do proxecto Terra ao Courel (1º eso) 

 

4.2- CONMEMORACIÓNS E FESTIVAIS 

 

 

CONMEMORACIÓNS ACTIVIDADES DATA 

Magosto Celebración do 

magosto, con 

asado de castañas 

para toda a 

comunidade 

educativa 

11 de novembro 

Día en contra da violencia 

de xénero 

Recordatorio das 

vítimas, 

presentacións 

25 

 

 novembro e días 

anteriores e posteriores 

Día Mundial contra a Sida Actividades na 

aula 

3 decembro  

Festival de nadal  O tradicional 

festival que se 

celebra no Salón 

de actos. Tema 

deste curso: o 

Bosque 

18 decembro  

Día Internacional de 

Conmemoración en 

Memoria das Vítimas do 

Holocausto 

Actividades na 

aula,   

27 xaneiro 

Día da Paz Exposicións, 

decoración do 

centro, 

proxeccións, 

charlas... 

30 xaneiro e días 

anteriores e posteriores 

 Festival de Entroido 

 

 

 

 

 

  concurso de 

disfraces,   

5 de febreiro  

Día Internacional da Muller 

Traballadora 

Exposicións, 

decoración do 

centro, 

proxeccións, 

charlas... 

8 marzo  e días anteriores 

e posteriores 

Día do libro  Coordenado pola 

biblioteca 

23 abril e días anteriores 



Letras Galegas  Coordenado pola 

biblioteca 

13 maio e días anteriores 

Festival de graduación do 

alumnado de 2º de 

bacharelato 

Discursos de 

despedida dos 

alumnos, 

proxeccións, 

actuacións 

musicais… 

20 maio  

 

 

4.3.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES FEITAS POLOS DEPARTAMENTOS E 

POLA ANPA: 

 

ACTIVIDADES ANPA CURSO 2015-2016  

 

SOCIOS/ TAQUILLAS: 500 unidades 

BALLET: 34 alumnas (de outubro ata maio ambos incluídos, os venres pola tarde)  

GUITARRA: 11 alum@s (de outubro a xuño, martes e xoves pola tarde)  

XADREZ: En colaboración coa biblioteca. De novembro a xuño, todos os mércores 

lectivos, nos dous recreos.  

INTERCAMBIO DE LIBROS NA PÁXINA WEB  

 

COLABORACIÓN CO CENTRO:  

 

• Celebración do magosto e do festival de nadal.  

• Festival de entroido: premios aos gañadores.  

• Día das Letras Galegas: Cándido Pazó, en colaboración co departamento de 

normalización lingüística e Lingua galega  

• Cine NUMAX (asistiron a una sesión todos os grupos de centro.).  

• Museo de Historia natural da USC: Cota de socio do IES  

• Pinchos graduación 2º bacharelato (20 maio)  

• Colaboración co clube de lectura “Merlín e familia” na súa viaxe á Illa de Ons. 

• Colaboración co grupo de teatro do centro na súa viaxe a Italia. 

• ENVÍO DE INFORMACIÓN DO CENTRO ÁS FAMILIAS: Matrícula curso 16-

17, entrega de libros. 

 

-  Departamento de Orientación   



 

ACTIVIDADE RESPONSABLE  DESTINATARIOS TEMPORALIZACIÓN 

Foro colaborativo 

de emprego 

Axencia Local de 

Colocación 

CM ordinario e 

oferta modular, 

ESA 

Outubro 

Encontros na 

USC 2016 

USC 1º Bacharelato Xaneiro 

Xornadas de 

Orientación 

D. Orientación Ciclos, 4º ESO, 2º 

Bacharelato 

Xaneiro 

Charla “Estudos 

superiores de 

enxeñería” 

Programa 

internacional 

EURINSA 

Enxeñeiro INSA 

de Lyon (Francia) 

2º Bacharelato 

Ciencias 

Febreiro 

POAP D. Orientación 4º ESO Marzo, abril 

Charlas PAU D. Orientación 2º Bacharelato Febreiro, maio 

Obradoiro 
“Coñecéndonos”  

Centro Quérote + 3º ESO Febreiro, marzo, abril 

Novas 

Tecnoloxías 

Plan Director para 

a convivencia e a 

mellora da 

seguridade nos 

centros 

educativos. 

1º ESO Maio 

 

 

 

- Equipo de Dinamización Lingüística. 

 

1. Participación na dotación de materiais bibliográficos e videográficos en galego. 

2. Continuación do grupo de teatro. 

2.1) Posta en marcha dun novo formato do Certame de teatro Intercentros de Santiago e 

comarca. 

Tamén este curso académico o grupo de teatro merece unha mención especial, pero 

desta volta non por estar de aniversario, senón porque Vai no Dentista tivo unha axenda 

moi ampla e esixente, que pasamos a enumerar. 



2.2. Desnortados é o título da obra que Vai no Dentista traballou durante a fin do verán 

e parte do primeiro trimestre do curso. 

O labor pedagóxico que realizamos no IES A. Xelmírez I a través do teatro 

materializouse nunha invitación da Asociación AGITA para asistir a un encontro teatral 

en Altopascio, Italia. Vai no Dentista representou alí, no Teatro Puccini de Altopascio a 

obra Desnortados, de creación propia e en galego. 

2.3. Por outra banda, Vai no Dentista participou coa obra A síndrome de Wendy no XXI 

Certame de Teatro Intercentros de Santiago de Compostela, resultando gañadores na 

fase autonómica dos Premios Buero de Teatro Xove 2016, da fundación Coca-Cola. 

 

3. Divulgación de información sobre cuestións sociolingüísticas e documentación. 

4. Continuación do Taboleiro da lingua. 

5. Actualización da páxina Web do centro. 

6. Redacción e maquetación de axendas escolares para a comunidade educativa. 

7. Actualización do PLC 

8. Colaboración no festival de Nadal do alumnado de réxime ordinario. 

9. Celebración da semana das Letras Galegas. 

10. Participación no Correlingua 2016. 

11. Organización do IV certame de banda deseñada AX1. 

12. Organización dun Tandem de Activación Lingüística 

 

 

   DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN 

                           

-Durante o mes de Outubro o  alumnado  de Relixión realizou diferentes actividades 

relacionadas co tema dos conflitos e o problema dos refuxiados: 

----Busca de información 

----Análise de noticias 

----Visionado de vídeo-documentais sobre o tema 

----Reflexión e debate 

----Elaboración de un mural que foi exposto na aula  e estivo presente nela todo o curso. 

 

-Durante o mes de Novembro o alumnado de relixión asistiu a exposición guiada de 

Siro López, Arte e Solidariedade. Os alumnos coñeceron a difícil situación dos nenos e 



nenas en moitos países debido ás guerras, pobreza e fame e tamén a situación de 

maltrato e discriminación de moitas nenas e mulleres por razón do seu sexo. 

Posteriormente a visita traballamos e reflexionamos sobre as diferentes situación e viron 

o vídeo “Género y número”. 

 

-No mes de Xaneiro os alumnos realizaron diferentes actividades e elaboraron  murais 

que foron expostos no centro, para celebrar o  Día escolar pola Paz e a non Violencia. 

 

-No mes de Abril o alumnado de relixión realizou diferentes actividades relacionadas ca 

CME (Campaña mundial pola educación) e ca SAME (Semana mundial de acción pola 

educación) 

                                ..Busca de información 

                                ..Debates 

                                ..Elaboración de murais que foron expostos no centro. 

 

O 29 de abril, 30 alumnos de relixión participaron no acto da SAME na praza da 

Quintana, co lema “a educación nos protexe”, os alumnos previamente construíron 

paraugas con recortes e adornos relativos o tema de como a educación protexe os nenos 

e nenas dos conflitos, guerras, abusos...da vulneración dos seus dereitos. Participamos, 

xunto con varios colexios de primaria e institutos, dun acto organizado pola Campaña 

Mundial pola Educación no que participan varias ONGs, entre elas Entreculturas que 

nos proporcionou información e material para traballar o tema. 

Este curso no  mes de Xuño ao departamento de relixión foille imposible 

organizar, como todos os anos, excursións para todo o alumnado de relixión, isto foi 

debido a  imposibilidade de atopar datas nas que os alumnos non tiveran outra salida e a 

profesora de relixión do centro non tivera clase no IES. San Clemente, centro no que 

completa o seu horario. 

Esta situación xerou descontento entre o alumnado, polo que, nas últimas clases 

os alumnos gozaron de diferentes e interesantes películas e posterior reflexión e debate 

sobre elas 

                            1º da ESO- Cadena de Favores 

                            2º da ESO- Camino a la escuela 

                            3º da ESO- Un mundo a su medida 

                            4º da ESO- La Misión 



 

Departamento de Grego 

Talleres de escritura antiga: grego, latín, e sánscrito.  Moi positivo. 

Teatro clásico: escenificación e lectura. Moi positivo. 

Presentación a concurso de tradución. Moi positivo.  

Ciclo de cine clásico na aula. 

 

Departamento de economía 

 

1. PROXECTO EMPRESARIAL. 

A primeira actividade complementaria desenvolvida no curso, e que consta na 

programación didáctica como elemento de cualificación, é a redacción, por parte dos 

alumnos, dun proxecto empresarial. 

Dito proxecto consiste na programación e desenvolvemento dun horto 

ecolóxico, no que se realizan as prácticas de produción e os pasos para a súa 

comercialización. 

Dito proxecto esta aprobado e financiado pola Fundación Voz-Natura e conta ca 

colaboración dos departamentos de Lingua Galega, Ciencias Naturais e Xeografía e 

Historia. 

 

1. ORZAMENTOS PÚBLICOS. 

Como complemento da unidade didáctica nº 9 da programación académica, “O 

Sector Público na economía”.  Os alumnos de 1º curso realizan dúas visitas as 

institucións públicas, no mes de novembro: 

1. a) Concello de Santiago de Compostela (19.11.15): recepción do 

concelleiro de orzamentos para explicación no salón de plenos do 

proceso administrativo e político na elaboración dos orzamentos 

municipais. 

b) Visita o Parlamento de Galicia (23.11.15), para coñecemento dos 

debates entre as forzas políticas na elaboración e aprobación dos 

orzamentos da Xunta de Galicia. 

 

2. CONFERENCIA. PLAN DE EMPRESA. (abril) 



Charla coloquio con técnicos da Cámara de Comercio de Santiago sobre a elaboración 

dun plan de empresa. 

 

3. CONFERENCIA. CASOS DE EMPRENDEMENTO. (maio) 

Charla coloquio ca presidenta da Asociación Galega de Mulleres Rurais, para o 

coñecemento das actividades que levan a cabo, e dos múltiples proxectos de 

emprendemento que se realizan en Galiza para a posta en valor dos recursos autóctonos. 

 

ACTIVIDADES ALUMNOS 2º CURSO DE ECONOMIA CURSO 2015-2016 

febreiro 2016 

Os alumnos de Economía da Empresa 2º recibiron unha conferencia- coloquio 

por parte de técnicos da Cámara de Comercio sobre as formas xurídicas para a 

constitución e creación de empresas. 

 

 

 

Departamento de Música 

 

Saídas didácticas:  

Durante o curso todos os alumnos participaron nas saídas didácticas.  

Concertos Didácticos  

- 20 Novembro de 2015: Cursos 3º B e 3º C de ESO.  

Concerto no Auditorio de Galicia coa Orquestra Real Filharmonía de Galicia. Sinfonía 

nº 6 Gustav Mahler.  

- 3 Decembro de 2015: Cursos 2º A e 2º B de ESO.  

Concerto no Auditorio de Galicia coa Orquestra Real Filharmonía de Galicia. Franz 

Schubert.  

- 22 Xaneiro de 2016: Cursos 4º (1) e 4º (2) de ESO.  

Concerto no Auditorio de Galicia. Os instrumentos musicais e o baile na tradición 

galega.  

- 12 Febreiro de 2016: Cursos 3º A e 2º C de ESO.  

Concerto no Auditorio de Galicia coa Orquestra Real Filharmonía de Galicia e alumnos 

do Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela.  

Saídas didácticas. A música na natureza.  



Coa chegada da primavera, os alumnos de 3º e 4º de ESO, fixeron saídas ao Campus e a 

Alameda, para escoitar e diferenciar os cantos das diferentes especies de paxaros de 

Santiago.  

 

Departamento de ALEMÁN 

 

Estadía en Berlín 

O Departamento de Alemán organizou unha estadía do noso alumnado do 4º 

curso da ESO e do 1º curso do bacharelato en Berlín, que tivo lugar entre o 1 e o 7 de 

marzo de 2016. O obxectivo desta actividade académica foi mergullarnos nun contorno 

xermanófono, coñecermos os lugares máis emblemáticos da cidade e explorarmos a 

historia máis recente de Alemaña . 

 

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

  

- Asistencia dos alumnos de 3º de ESO ao Teatro Principal para asistir á adaptación 

teatral de “Novelas Ejemplares”, que tivo lugar o día 22 de febreiro de 2016. 

- Colaboración na participación dos alumnos de 2º de ESO no Concurso Literario de 

Relato Corto organizado por Coca-Cola, no que unha das alumnas participantes, Noela 

Rivas Cantelar, foi gañadora dun primeiro premio. 

- Colaboración na participación de alumnos do centro no Concurso Nacional de 

Microrrelatos convocado pola Fundación Camilo José Cela, no que se lle outorgou o 

primeiro premio na categoría xuvenil a Raquel Aller Domínguez, alumna de 1º de 

bacharelato. 

- Colaboración coa Biblioteca do Centro na celebración do Día Internacional das 

Bibliotecas, en que se levou a cabo a lectura, por parte dos alumnos, dunha selección de 

textos. 

- Colaboración na organización do concurso literario O Globo Vermello, convocado 

pola Biblioteca do Centro e fallado no mes de abril. 

- Colaboración na organización e desenvolvemento de todas as actividades levadas a 

cabo, cos alumnos de 1º de ESO,  no Programa Proxecta “Mirando polo Camiño”. 

- Celebración do Día do Libro e Conmemoración do 4º Centenario da morte de 

Cervantes: 



a) Lectura Solidaria, levada a cabo durante toda a mañá do 22 de abril na Alameda de 

Santiago, na que os alumnos de toda a ESO fixeron lectura dunha antoloxía de textos, 

en diversas linguas, en torno á solidariedade, e valores e dereitos humanos. 

b) Exposición das efixies de Shakespeare e Cervantes, que serviron de photocall para 

que os alumnos recordasen a conmemoración do Día do Libro. 

 

  DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL 

  

 XORNADAS SOBRE EMPREGO “EMPRENDER CON MENOS DE 30 

ANOS” 

Dirixido ao alumnado dous cursos de 1º de CM VÍDEO DISC-JOCKEY E SON e a 1º e 

2º BACHARELATO (optativa Economía) Adultos. 

Realizada o 28 de xaneiro de 2016 en horario de 17.30 a 19.30 horas. 

O relatorio versou sobre o significado do autoemprego, cales son as mellores condicións 

para emprender e os pasos a seguir á hora de emprender. 

A asistencia de alumnado foi moi numerosa e  coñecía o tema a tratar  por diverso 

motivos: 

Está presente continuamente nos medios de comunicación. 

Viven nun entorno familiar de emprendemento.  

Ten unha grande visibilidade social. 

Tratárase en aulas antes de asistir ao relatorio. 

Por todo isto alumnado participou activamente, con consultas, suxestións, aportación de 

datos sobre experiencias persoais, etc. 

Relatores:  

Eduardo Abad Sabarís, actual Secretario Xerál de UPTA. 

 Reyes Casabella Mouta, economista e asesora de AGTAMAR-UPTA. 

Cartel anunciador da Xornada, realizado por Gabriel Sánchez Martínez, alumno de 2ºA 

de Bacharelato de Adultos. 

 PARTICIPACIÓN COMO COORDINADORA NO  PLAN PROXECTA 

SALVAVIDAS “A DOAZON, SEMENTE DE ESPERANZAS” 

Todo o material multimedia realizado, polos diversos profesores e alumnado 

participante, está na páxina web do instituto. 

 

 



DEPARTAMENTO DE DEBUXO 

  

1º Trimestre 

Para conmemorar o día contra a violencia de xénero o alumnado de EPV de 4º elaborou 

un deseño para as escadas do instituto, para o que os alumnos de 3º de EPVA 

confeccionaron bolboretas de cartolina e papiroflexia a cores. 

O grupo de 4º elaborou diferentes adornos relativos ao nadal, así como personaxes de 

diferentes etnias en cartolina e papel continuo para o festival fin de trimestre. 

  

2º Trimestre 

O alumnado de 4º de EPV efectuou unha instalación para conmemorar o día da 

liberación de Auschwitz.  

O alumnos de 3º da ESO bilingüe Portugués deseñaron "Lenços dos Namorados", 

tradicionais no país veciño para o 14 de febreiro. 

Os alumnos de 4º de EPV elaboraron un mural con motivo do día da Muller. 

O alumnado de 4º con EPV e alumnado de 3ºA e B participou nunha saída ao CIEC, 

Centro da Estampa de Betanzos o día 1 de marzo. 

  

 

 

3º Trimestre 

A celebración do centenario do nacemento de Cervantes foi conmemorado coa 

elaboración de dúas figuras de Cervantes en prancha de porespán para facer un 

Photocall por parte do alumnado de 4ºde EPV. 

Elaboración, por parte do alumnado de 4º de EPV  de diversos traballos sobre 

poliuretano, en torno á Vía Láctea, complementadas con informacións das etapas do 

Camiño Francés e expostas na entrada do Instituto. Este traballo forma parte do 

Programa “Mirando polo Camiño” incluído nos “Plan Proxecta”, da Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.  

O alumnado de 3º de ESO elaborou  un mural na entrada de abaixo do instituto, 

co nome do noso Centro, e deseño escollido de entre os realizados por alumnado de 1º 

de ESO. 

O día 12 de maio o alumnado de 3º de ESO participou nunha saída á Fundación 

Manolo Paz e Cambados.. 



 

Observacións: 

Cabe destacar este curso a cantidade e sobre todo a calidade dos traballos efectuados 

polo alumnado da ESO, especialmente o de 4º de ESO, para conmemorar as diferentes 

datas especiais e celebracións ao longo do curso. As causas pensamos que son a 

motivación deste alumnado, do que unha parte vai cursar o Bacharelato de Artes, así 

como o nivel de dedicación, implicación e compromiso da profesora Dª. Carmen Ozema 

Mirabal que substituíu á nosa compañeira Natalia unha boa parte do curso, e que nos 

puxo a traballar a todos, a alumnos e a profesores, lembrándonos a importancia da 

realización de actividades plásticas en calquera etapa da vida. 

 

 DEPARTAMENTO DE XEOGRAFIA E HISTORIA 

                            

1º ESO  

1. Excursión a Lugo e Castro de Viladonga (5 de abril): en Lugo visitas á Muralla 

Romana, Domus do Mitreo, Catedral e Museo Provincial; en Viladonga visita ao 

castro e Centro de Interpretación. 

2. Excursión a Campo Lameiro (28 de abril), Parque Arqueolóxico da Arte 

Rupestre (PAAR): Visita ao Centro de Interpretación do PARA; obradoiro 

didáctico (A caza no Paleolítico); visitas guiadas aos campos de petróglifos e á 

reconstrución do poboado da Idade do Bronce. 

3. Viaxe de estudios a Quiroga-O Courel e A Ribeira Sacra (24 e 25 de maio): 

Visitas guiadas ao Museo Etnográfico e ao Museo Xeolóxico municipais de 

Quiroga; visitas ao Courel (Pregamento de Campodola, Castro da Torre e Fraga 

das Mouras); navegación polo Encoro de Santo Estevo (Canón do Sil, dende 

Doade). 

4. Excursión a Vigo (14 de xuño): Visita á escavación arqueolóxica da Vila 

Romana de Toralla e ao seu Centro de Interpretación; visita ao Museo do Mar 

de Galicia. 

5.  Percorrido urbano en Santiago de Compostela (22 de xuño): Visita a Exposición 

15 anos de Proxectoterra 

2º ESO 

1. Excursión a Tui e Baiona (7 de xuño): En Tui, Miradoiro do Paseo da 

Corredoira sobre o río Miño, Igrexa de Santo Antonio (convento OFM), Palco 



da Música, lenzo e porta da muralla medieval, fachadas setentrional e occidental 

da Catedral de Santa María e Igrexa de San Telmo; en Baiona, visita á réplica da 

carabela La Pinta. 

 

4º ESO 

1. Percorrido urbano pola cidade de Santiago (17 de febreiro): Esculturas 

contemporáneas na Alameda; exposición itinerante de esculturas de Henry 

Moore na Praza do Obradoiro. 

2. Excursión á cidade de Ferrol (31 de maio): Altos de Chamorro (Ferrol) e A 

Bailadora (Ares-Mugardos); percorrido urbano polos barrios de Ferrol Vello 

(procesos de degradación e rehabilitación) e a Madalena (plano urbano e 

arquitecturas de estilos clasicista, racionalista e moderno); Recepción no Palacio 

Municipal e coloquio co Alcalde-Presidente do Excmo. Concello de Ferrol; vista 

á lagoa e Praia de Doniños. 

 

 

 DEPARTAMENTO DE LATÍN 

  

-         Participación no concurso on line  “Odisea” organizado pola SEEC. 

-          Participación na “II Olimpiada de Tradución de textos clásicos” 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

 

O Departamento de Filosofía, en colaboración co “Colectivo Xelmírez” e a Secretaría 

Xeral de Política Lingüística, organizou  o terceiro certame de ensaio a nivel 

intercentros, en homenaxe a un antigo profesor de filosofía do IES Xelmírez I, 

Guillermo Domínguez, e que contou coa participación de dez institutos diferentes. 

 

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 

 

PORTUGUÉS 

     - Excursión a vilas do norte de Portugal (Ponte de Lima, Ponte da Barca e Viana do 

Castelo 



     - Conmemoración (audicións musicais) do 25 de Abril 

     - Conmemoración do Día Internacional da Cultura Portuguesa (10 de Xuño) cun 

recital poético e elaboración de material gráfico (Sección Bilingüe) 

 

 LINGUA GALEGA E LITERATURA:  

1.- Colaboración co Departamento de Plástica nas viaxes de 3º ESO B e C: 

       - Ao Museo da Estampa e Xardíns do Pasatempo de Betanzos. 

       - Á fundación Manolo Paz de Cambados e á Illa da Arousa 

2.-Organización, cos grupos de 1º de ESO, da homenaxe que a Asociación de Escritores 

de Literatura Infantil e Xuvenil lle tributou a Helena Villar Janeiro no noso centro. 

3.-Asistencia do alumnado de 4º de ESO e dos agrupamentos de 2º e 3º á representación 

de Bicos con lingua. 

4.-Conmemoración da semana das letras: organización, xunto co CIFP de Conxo e en 

colaboración coa biblioteca e o ENDL do centro, de Sesión de contos e historias, con 

Cándido Pazó. 

5.-Participación, co alumnado de 1º de ESO, no plan PROXECTA Mirando polo 

camiño, coordinado desde a biblioteca do IES. 

6.- Colaboración coa biblioteca na conmemoración de: 

 Día internacional para a eliminación da violencia contra a muller 

 Día escolar da paz e a non violencia 

 Día internacional da muller 

 Día internacional do libro 

7.- Encontro co escritor Fran Alonso: presentación do seu libro Poetízate e recital 

poético. (4º ESO e 1º BACH) 

8.- Encontro co escritor Séchu Sende: presentación de Made in Galiza. (2º BACH) 

9.- Percorrido guiado por Compostela e proxección da película Ollos de auga en As 

Cancelas. (1º BACH) actividade feita en colaboración co Departamento de Educación 

Física. 

10.- Encontro co debuxante Antonio Seijas: aproximación á súa técnica e presentación 

da súa novela gráfica Cartas de inverno. Nesta actividade participou profesorado do 

Departamento de Debuxo. (3º ESO A) 

11.-Proxección da película A esmorga. (2º BACH) 

 



 

DEPARTAMENTO BIOLOXÍA-XEOLOXÍA 

 

E.S.O. 

- Visita MHN da USC  (1º de E.S.O.) 

- Visita e Obradoiro no CIAC de Santiago (2º de E.S.O.) 

- Visita-Estudio Serra de O Courel  (4º de E.S.O.) 

- Itinerario botánico polo Parque da Alameda (3º de E.S.O.) 

- Sementeira, poda e estudio das plantas dos xardín do Instituto (1º E.S.O.) 

- Excursión fin de curso ao Monte Pedroso (2º e 3º) 

 

BACHARELATO 

- Itinerario xeolóxico urbano por Santiago (1º Bach) 

- Visita a instalacións da Facultade de Bioloxía da USC (2º Bach) 

- Visita ao Observatorio astronómico da USC (1º Bach) 

- Visita-Estudio á E.D.A.R. de Aríns (1º e 2º de Bach) 

- Proxecto Ríos polo Río Sarela (2º de Bach) 

- Estudio estatístico de comunidades vexetais rupícolas (2º Bach) 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

  Intercambio escolar co Colléde André Malraux de Toulouse 

   Rencontre “Matinée Théâtrale”, 4 de maio 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 

 

4º ESO: 

Saída de 4º ESO polo Sarela. 

 

Química 2º Bacharelato: 

Programa Ponte; Conferencia:  Desafíos que a humanidade propón para a Química do 

século XXI. 

Ponente:José Ramón Leis Fidalgo 

 

Física 2º Bacharelato: 

Física 2º Bach:Participación en “Masterclass de Física de Partículas” na USC(Física) 



 

Fisica e Química 1º Bacharelato: 

 Visita a central térmica de As Pontes de García Rodríguez 

 Programa Ponte:Conferencia “A química, os produtos naturais, os fármacos, a 

biotecnoloxía, a ecoloxía, os plásticos. Todo está conectado? Poñente 

:D.Ricardo Riguera 

 

 

DEPARTAMENTO IMAXE E SON 

 

Salientar a participación do alumnado de Modular e Ordinario no proxecto do 

Salvavidas a través dos módulos de TEDI e CGS. Os rapaces e raparigas prepararon 

cuñas radiofónicas e carteis para promover a doazón 

O alumnado tamén se fixo cargo do son en varios acontecementos celebrados no centro 

como o acto de despedida dos alumnos de 2ºde BAC, presentacións e entrega de 

premios na Biblioteca, etc. 

Neste sentido hai que salientar a labor desenvolvida polos profesores de IMES, Iván 

Vázquez e José Antonio Cereijo. 

 

 

 

4.4.- OUTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER CONTINUADO AO LONGO 

DO CURSO 

 

BIBLIOTECA E CLUBS DE LECTURA     (Ver memoria específica) 

 

 

4.5.- EVENTOS ESPECIAIS: 

 

- Acto homenaxe a Helena Villar Janeiro: 9 decembro 

- Charla-coloquio ex-parlamentarios: 16 decembro 

- Xornadas conmemorativas do Holocausto: 27de xaneiro 

- Os riscos de Internet: charlas informativas/formativas impartidas por expertos das   

             Forzas e Corpos de Seguridade do Estado: 6 abril, 3 maio 



- Actuación do contacontos Candido Pazó: 18 de maio. 

- Participación na campaña "Reciclar na escola ten premio" de recollida de aceite de  

             cociña. 8maio-xuño) 

- Asistencia ao “Road show” de seguridade vial: 3 xuño 

- Acto homenaxe popular ao Vello dos Contos: 13 xuño 

- Saída de fin de curso ao Pedroso (2º e 3º da eso): 22 xuño 

- Proxecto Empresarial sobre unha horta ecolóxica: Voz natura 

 

  

4.6 PREMIOS: 

 

 Dada a grande cantidade de premios obtidos polo noso centro en diversos eidos, 

incluímos por primeira vez este apartado na memoria: 

 

  A alumna Noela Rivas Cantelar, de 2º de ESO gañou o Certame de relato curto en 

Galego de Coca-Cola. A gañadora viaxará a Londres e a Madrid para participar nun 

campus. 

      A alumna Raquel Aller Domínguez, de 1º de bacharelato, obtivo, co seu traballo La 

envidia llama al fuego, o primeiro premio na categoría xuvenil do V Concurso de 

Microrrelatos convocado pola Fundación Camilo José Cela para conmemorar o 

centenario do nacemento do escritor padronés. 

       O alumno Marcos Maira Castro, de 4º de ESO, obtivo, co seu traballo A xustiza 

pola man, o segundo premio na categoría de narrativa xuvenil  do XIII Certame 

Literario de Narrativa e Poesía convocado polo Concello de Ames para conmemorar 

o Día das Letras Galegas. 

 

 5. Outras actividades complementarias 

 

5.1. Participación no Proxecto Numax na Escola 

 

Proxecto: Numax  na Escola 

LUGAR: sala de cine NUMAX (Santiago de Compostela) 

ALUMNADO:  ESO e BACHARELATO  

PROXECCIÓNS: Unha por curso, en coordenación cos titores 



CUSTO:  4,80 por alumno, a Anpa colaboraria cun 1,8. 

A formulación da actividade dividiuse en dúas partes: 

1. Traballar unha unidade didáctica elaborada especificamente para cada filme, con 

contidos, recursos e actividades para que poidan traballar co alumnado nas aulas antes e 

despois da proxección do filme en NUMAX. 

Os títulos son de especial interese para traballar tanto contidos curriculares como eixos  

transversais 

2. A asistencia ao Cinema NUMAX, onde se proxectaron os filmes seleccionados. 

 

5.2. Participacións no Plan Proxecta 

 

O noso centro participou nos seguintes proxectos: 

1. O proxecto Quérote:  coordinador , Manuel Barreiro 

2. O Proxecto Salvavidas:  coordinadora, Ofelia López 

3. O Proxecto Terra: coordinador, Emilio Pallarés 

4. O Proxecto Mirando polo Camiño: coordinador, Xosé Antonio Seoane 

5. O Proxecto fotografía en curso: coordinador, Roberto Rodríguez Carballada. 

 

 

 

5 ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E HORARIO DA 

BIBLIOTECA  

Véxanse o documento Memoria Biblioteca no arquivo MemoriaBiboteca.pdf 

contido na carpeta Memorias dos Dptos curso 15-16. 

 

 

6 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO NO 

CENTRO 

Neste curso académico os seminarios, cursos e xornadas de formación do 

profesorado que se materializarán no noso IES son: 

 

1. PLAN PROXECTA 



O Plan Proxecta é unha iniciativa da Consellaría de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria en colaboración con diferentes organismos da administración 

autonómica dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros públicos a 

través de programas que desenvolvan de xeito paralelo as competencias básicas e a 

educación en valores. 

 Trátase dun plan que busca un avance nas dinámicas de mellora da calidade 

educativa favorecendo a innovación nos propios centros a través de programas 

externos que leven á motivación e ao traballo activo e colaborativo do alumnado e do 

profesorado implicado. Para iso, o obxectivo central deste plan é construír modelos de 

mellora mediante proxectos interdisciplinares integrados na programación xeral 

anual que teñan un alto potencial de transferibilidade tanto no propio centro no que se 

orixinan como no resto da comunidade educativa galega. 

 

No presente curso, o noso centro solicitou participar en cinco Programas 

Proxecta e fóronos concedidos cinco. 

 

1. Mirando polo Camiño:  O programa " Mirando polo Camiño" tivo como 

obxectivo xeral traballar co alumnado de maneira contextualizada sobre o 

patrimonio cultural, literario e lingüístico vinculado ao tramo do Camiño de 

Santiago no que o centro educativo está emprazado. Este curso escolar o 

proxecto estivo dirixido ao alumnado de 1º e 2º da ESO e tivo como obxectivo 

particular o recoñecemento do patrimonio cultural herdado e a concienciación de 

que se debe preservar  de cara o futuro. Foi coordinado polo profesor Xosé 

antonio Seoane. 

 

2. proxecto Quérote:  Desde os centros Quérote Máis un equipo multidisciplinar 

formado por Educadores/as Sociais,Traballadores/as Sociais e Psicólogos/as 

ofereceunos formación dirixida á mocidade en temas relacionados coa imaxe 

corporal e autoestima, afectividade e sexualidade, convivencia, seguridade no 

uso das novas tecnoloxías e prevención de consumos. Traballouse de xeito 

colaborativo con recursos complementarios para facer chegar ao alumnado e a 

toda a comunidade educativa a información das temáticas abordadas dun xeito 

completo e unificado, estabelecendo mecanismos estábeis de colaboración entre 

todos os implicados neste proceso de aprendizaxe. 



Esta intervención inicial nos centros deu lugar ao desenvolvemento de 

proxectos interdisciplinares levados a cabo polo alumnado participante que 

desenvolveu dun xeito activo e colaborativo as temáticas traballadas nos 

obradoiros, integrándoas na programación anual das materias implicadas no seu 

desenvolvemento. O coordinador deste proxecto foi o profesora Manuel Ferro. 

 

3. Salvavidas: O obxectivo central deste programa foi a creación dun proxecto 

interdisciplinar que traballou a doazón e o transplante de órganos desde 

diferentes perspectivas, de modo que o alumnado fose capaz de valorar os 

beneficios para a cidadanía do fomento da doazón de órganos.  

No IES Arcebispo Xelmírez I estamos sensibilizados cos temas relacionados coa 

educación para a saúde, por iso queremos aproveitar esta oportunidade que se 

nos brinda a través deste Proxecto para abordar as capacidades para adoptar un 

comportamento positivo no alumando e educalo na necesidade dos seus hábitos 

diarios en beneficio do seu corpo para un bo mantemento das funcións vitais dos 

órganos humanos coa finalidade de conciencialos na necesidade de ampliar o 

número de doantes de órganos para atender a demanda que se presenta día a día 

na sociedade.   

A coordinadora foi a profesora Mª Ofelia López López. 

 

 

4. Proxecto Terra:  Proxecto que ten como obxectivos: 

 Contribuír a mellorar o coñecemento sobre os espazos que habitamos e sobre a 

identidade territorial de Galicia, mediante a toma de consciencia da implicación 

e responsabilidade da cidadanía na construción e posta en valor destes espazos. 

 Tomar consciencia dos problemas básicos da ocupación do territorio e da 

arquitectura cunha vision crítica e construtiva.. 

 Entender a importancia do patrimonio construído herdado, entendéndoo como 

resultado dun continuo histórico que ten a virtualidade de unir pasado, presente e 

futuro, na conformación da identidade dunha comunidade. 

 Tomar consciencia da importancia dos nosos espazos vitais na nosa calidade de 

vida. 

O proxecto foi coordinado polo profesor:  Emilio Pallarés Álvarez 



5. Fotografía en curso : Foi un programa de difusión e pedagoxía da creación 

fotográfica que se dirixe principalmente ao alumnado, implicando diferentes 

axentes e ámbitos: museos e centros de arte, fotógrafos, docentes, centros 

educativos, barrios e municipios. 

O programa desenvolveuse a través de catro grandes eixes de acción: 

 A web www.fotografiaencurso.org, con propostas de exploración do 

patrimonio fotográfico e da fotografía contemporánea, así como de 

prácticas de creación. 

 Formación dos docentes. 

 Actividades propostas e realizadas por alumnado de 1º e 2º de BAC de 

adultos. 

O Coordinador do proxecto foi o profesor: Roberto Rodríguez Carballada 

 

2.XORNADAS XOSÉ CALVIÑO. 

 

As Xornadas Xosé Calviño, na honra do que fora profesor do centro, 

desenvolvéronse baixo o lema A educación das persoas adultas: análise e 

perspectivas, e mereceron a consideración de curso de formación con recoñecemento 

por parte do CAFI aos asistentes de doce horas de formación, durante os días 26,27 e 28 

de abril.  

Foron unhas xornadas sobre o A educación das persoas adultas: análise e 

perspectivas. 

 O programa foi o seguinte: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7 PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS 

O centro participou neste curso nos programas europeos Comenius e no 

programa Erasmus + de mobilidade KA102 de formación profesional, Europa. Next 

Station: Vocational Training Network 2014-1-ES01-KA102-002180: 



 - Mobilidade do alumno José Antonio Morandeira Costoya , que foi facer a FCT 

a Lecce ( Italia)  no periodo 18/04/2016-26/06/2016. 

- Mobilidade de persoal. O profesor Roberto Rodríguez Carballada e a profesora 

Mª  Ofelia López López foron a Lecce ( Italia)  no periodo 30/05/2016 - 07/06/2016 

como observadores. 

Para máis información, véxase o documento MEMORIA PROGRAMAS 

INTERNACIONAIS na carpeta Memoria dos Dptos curso 15-16. 

 

 

8 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO, 

RELACIÓN DE ALUMNOS, FASES E CALENDARIO 

Véxase a Memoria FCT 2015-2016 contida no arquivo do mesmo nome contido 

na carpeta Memoria dos Dptos curso 15-16. 

 

 

9 MEMORIA DOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

Todas as memorias académicas do curso 2015-2016 correspondentes aos 

Departamentos Didácticos contéñense na carpeta Memoria dos Dptos curso 15-16. 

 

 

10 INFORMES INDIVIDUALIZADOS DO ALUMNADO DO CICLO 

MEDIO LABORATORIO DE IMAXE E DOS SEUS TITORES 

(RÉXIME ORDINARIO E MODULAR). 

Os informes individualizados do alumnado do CM de Video Disc-

Jockey e Son de Réxime Ordinario con módulos pendentes que 

promocionan a segundo curso, van nunha anexados nunha carpeta 

comprimida onde se indican os R.A e os contidos que non acadaron e que 

teñen que recuperar de marzo a xuño do curso escolar 2016/17.  

Para máis información, véxase a carpeta Ciclo VDJ -(Diurno)- 

INFORMES INDIVIDUALIZADOS - 2015-16. 



 

Santiago, a 7 de Xullo de 2016 

 

 

 

Asdo. Manuel Portas Fernández, 

Director 

 


