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MEMORIA DO CURSO 2017-2018 

O presente documento pretende resumir a actividade e os datos máis 

sobresalientes do curso escolar 2017/18. 

 

1.    INTRODUCIÓN 

 

1.1 DATOS XERAIS DO CENTRO 

 

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.: 6 

Corpo de Mestres: 3 

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 sete 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. 

 

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 
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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 catro a CCP. 

O labor da CCP centrouse no presente curso no seguimento das reunións de 

coordinación das macroáreas, alén da configuración dalgunhas optativas para ESO e 

Bacharelato. 

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

conta xustificativa,...), a Comisión Económica concentrou o seu traballo na supervisión 

do sistema de contratación para o servizo de reprografía do instituto. 

 

Coordinación de Areas 

No presente curso, e de maneira experimental, puxemos en marcha unha 

coordinación de área, con dous grandes grupos, un que denominamos “grosso modo” da 

Área de Letras e outro, da Área Científico-Tecnolóxica. Os resultados superaron as 

expectativas. Na Área de Letras, levouse a termo o CIL e unha concreción terminolóxica, 

para alén da análise de contidos en cada nivel escolar. Na Científico-Tecnolóxica 

abordaron o repartimento de contidos por curso de cara a optimizar e evitar repeticións 

no tratamento de contidos que veñen sendo transversais ás diferentes materias de ciencias. 

Agardamos máis logros continuando con esta coordinación para o vindeiro curso. 

 

Comisión da Biblioteca 

 Baixo a coordinación da profesora responsábel da Biblioteca Escolar, a Comisión 

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

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

de adultos, sendo moi importante a súa actividade na celebración e desenvolvemento de 

moitas das 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 
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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 Video Disc-

Jockey e Son 

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. 

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

Ofertáronse as modalidades de Bacharelato: Ciencias, Tecnoloxía, Humanidade e 

CC Sociais (os dous curso de Bacharelato xa 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, con 1º e 2º curso no réxime ordinario) 

 

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

Oferta Modular. 

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.(2 grupo) 

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

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

grupo). 

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

- Formación Profesional específica: 

Ciclo de Grao Medio: 

• ZM Video Disc-Jockey e Son, Oferta Modular ,1 grupo con oferta dos seguintes 

módulos: Instalación e montaxe de equipamentos de son , Captación e gravación de 

son, Preparación de sesións de vídeo disc-jockey, Toma e edición dixital de imaxe e  

Formación e orientación laboral. 

 

2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. OBXECTIVOS E MEDIDAS. 

A actividade do centro ao longo do curso académico 2017-2018 centrouse nos 

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

formulados nos obxectivos expostos no PXA. 
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 Os resultados académicos obtidos polo noso alumnado nas avaliacións finais son en 

principio moi satisfactorios (para máis detalle, véxase infra o punto 2.1.). Do mesmo 

xeito, os resultados nas PAU foron tamén moi boas (94% de aprobados). 

 

● 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 2016-17, 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. 

 

● Do mesmo xeito, a coordinación das dúas grandes áreas, posta en marcha no presente 

curso, permitiu avanzar de maneira significativa na racionalización dos contidos 

pedagóxicos a impartir nas materias dos diferentes departamentos. 

 

● 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.  

 

● Continuamos tamén co acondicionamento das aulas-materia, facendo novo mobiliario 

segundo as necesidades manifestadas polos departamentos correspondentes. De especial 

importancia foi a xestión realizada desde a inspección para unha aportación de móbeis-

estantería a ubicar nas aulas-materia. Do mesmo xeito, estase a trasladar o material de 

dous departamentos ás aulas materia para a creación dúas novas aulas de cara ao 

desdobramento de grupos. 

 

● 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, 



7 

 

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, incrementouse a actividade dos Clubs de 

Lectura, que pasaron de dous a tres con relación ao curso anterior (dous para o 

alumnado e un para adultos). 

 

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

celebrou neste curso a súa VI 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 VI edición, coordinado polo Departamento de Filosofía, 

co obxectivo de fomentar o espírito crítico e a normalización lingüística entre a xente 

máis nova. 

 

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

Xornadas Xosé Calviño que, para alén de recoñecer a figura deste senlleiro profesor do 

centro, e baixo o título Ciberconvivencia positiva: educando en rede, tratou do problema 

do ciberbullying entre o alumnado. Do mesmo xeito, tivemos, dentro do plan de 

formación no propio centro, a través dun grupo de traballo: “Elaboración dun proxecto 

europeo sobre acoso escolar e ciberacoso” (Seminario: “Acoso Escolar e Ciberbullying: 

perspectiva Europea”). 

 

●  Relacionado en parte coa temática e co produto do grupo de traballo, solicitamos para 

o curso que vén  dous Erasmus+: Tric-Bullying and Ciberbullying e +Camiño Une sobre 
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o impacto económico do Camiño de Santiago (KA229), dous proxectos enmarcados nas 

Asociacións Estratéxicas de Intercambios Escolares en que traballou un grupo numeroso 

de profesorado do noso centro, con participación de centros doutras latitudes. 

 

● Biblioteca Antiga e Museo. 

o No presente curso académico 2016-17, e logo das xestión desenvolvidas, asinouse 

un novo convenio entre o Instituto A. Xelmírez I e o Consorcio da Cidade de 

Santiago, segundo o cal a institución da cidade aportou recursos para a limpeza e 

conservación dos tesouros bibliográficos que alberga a nosa Biblioteca Antiga, 

que no 2018 se concreta en traballos urxentes de recuperación da primeira edición 

da Enciclopedia Francesa e de láminas de Ciencias Naturais moi valiosas, datadas 

no século XIX, por valor de 23.000 €. 

o  Neste curso tivo lugar na Casa do Cabido unha exposición, A Pegada do 

Coñecemento, sobre a Biblioteca Antiga do instituto, que se mantivo aberta do 18 

de abril até o 5 de xullo. Organizada polo Instituto Xelmírez e polo Consorcio da 

Cidade de Santiago, centrouse nos fondos patrimoniais da Biblioteca Antiga e do 

Museo.  

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

mantemento e fichado dos fundos do Museo do instituto. Mercé aos traballos 

desenvolvidos, desenvolvéronse traballos de limpeza e ordenación do Almacén 

do Museo. 

 

 

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 92,31% do alumnado que se 

presentou ás probas de selectividade (91 alumnos e alumnas) aprobase nesta 

convocatoria. Suspendeu só unha alumna na quenda ordinaria e seis na de adultos.  
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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 888 alumnas/os matriculados (535 alumnado da ESO, 201 de Bacharelato do Réxime 

Ordinario, 138 da ESA, 127 de Bacharelato de Adultos, 13 EBIs, 78 en Ciclo). 

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. Compre ter en conta que 

levamos uns anos nos que os mellores resultados non se dan no primeiro curso da ESO, 

este ano ese “galardón” recae no segundo curso da ESO. Primeiro de bacharelato segue a 

ser o curso que mais suspensos aporta aos nosos datos. É un curso no que pasamos dun 

ensino obrigatorio a un post-obrigatorio e preuniversitario, no que os contidos das 

materias se fan moito mais esixentes. 
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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 2017/2018 desenvolveuse desde o punto de vista administrativo con 

normalidade. De calquera xeito, o Xelmírez I é un centro cun número elevado de 

alumnado e que ofrece unha variedade significativa de estudos con características 
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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 2018 foi presentada para a súa aprobación o 

25 de xaneiro de 2018 ante a Comisión Económica e posteriormente  ao  Consello Escolar 

nesa mesma data en horario de tarde que a aprobou por unanimidade. Os Presupostos para 

o exercicio 2018 presentáronse ante o Consello Escolar o 16 de marzo que os aprobou 

por unanimidade. Neste ano 2018 a dotación da Consellería de Educación é de 129.107 

euros para gastos de funcionamento, incluíndo a partida  específica para o FSE. 

En relación co proxecto de limpeza, acondicionamento e restauración da 

Biblioteca Antiga e Museo Histórico do centro, e dos seus fondos (neste caso, acometida 

en tres láminas de Zooloxía, restauración de 10 libros antigos e de 23 láminas 

cromolitográficas do Museo) a Dirección do IES Xelmírez I, despois de distintas xestións, 

está a piques de asinar co Consorcio da Cidade de Santiago de Compostela a continuidade 

do convenio de colaboración do pasado exercicio para acometer esas intervencións por 

unha aportación de 22.000 euros para este ano 2018.  

Ao longo do período académico 2017-18 fixéronse no centro obras de distinto 

tipo, entre as que destacan: 

            -Labores de saneamento e desatascamento xeral de tubarias e arquetas xerais do 

centro. 

           -Arranxos e substitucións de portas de emerxencia entrada traseira. 

           -Revisión e posta a punto de zonas, portas e elementos técnicos correspondentes 

ao plan de autoprotección do centro.  

           -Reforma integral (electricidade, informática, carpintería) da Aula de Alemán.  

           -Dotación de mobiliario a medida e/ou outros equipamentos nas aulas materias 

seguintes: Lingua Castelá, Lingua Galega, Plástica e Alemán, e en Biblioteca (mesa a 

medida para 5 postos de ordenadores) 

          -Dotación de focos led de baixo consumo en espazo que quedaban pendentes: 101, 

103, 104, 106, 107,108, 110, 111, 112,205. Aula Técnica, Conserxería. 
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         -Reformas de iluminación en vitrinas do vestíbulo principal.   

         - Labores de Restauración dos fondos biblioteca antiga e arquivo histórico. Véxanse 

en detalle na carpeta de Consorcio. 

        -Labores de limpeza e desinsectación pezas e mobiliario do Museo (tratamento 

especializado). 

        -Arranxos en mobles compactos do almacén do museo para erradicar problemas de 

contaminación por organismos. 

         -Forrado de mesas de Laboratorios de Bioloxía e Laboratorio de Química. 

 

        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 VI edicións 

dos Certames de Banda Deseñada e Ensaio Subversivo.  

Neste último tramo do curso 2017-18 estase a piques de asinar con NEA o contrato 

para a xestión do sistema de impresión e reprografía do centro. Esta adxudicación foi 

resultado dun concurso público ao que tamén se presentaron COPICOR e FOGA, e no 

que se aplicou o preceptivo sistema de baremación.  

 

PERSOAL NON DOCENTE 

O  centro ten dúas persoas asignadas para os labores administrativos, número que 

resulta a todas luces insuficiente, o que se deixa notar especialmente en períodos de 

concentración de procedementos. Pola súa banda, o traballo de conserxaría desenvolveuse 

con total normalidade por parte dos catro conserxes do plantel. En canto ao persoal da 

limpeza, este foi un curso cunha novidade: unha das traballadoras acolleuse ao seu dereito 

de prexubilación, co que está sendo cuberta durante nove meses (xaneiro-setembro) por 

unha substituta, que se adaptou con normalidade ao posto laboral.  

 

3 HORARIO DO CENTRO. 

 

O Calendario do centro rexeuse  segundo a Orde do 12 de xuño de 2017 pola que 

se aproba o calendario escolar para o curso 2017/18 nos centros docentes sostidos con 

fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170622_calendario_escolar.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170622_calendario_escolar.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170622_calendario_escolar.pdf
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Como vén sendo habitual, o centro elixiu como día non lectivo o 11 de maio de 

2018, 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 

16:20 

22:30 

15:30 

22:30 

16:20 

22:30 

16:20 

22:30 

16:20 

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

22:30 , sendo as sesións de 50 minutos, agás os martes que entran ás 15:30 h. . 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 e os martes de 16:20 a 19:00 h. 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 

 

 A PXA do curso 2017- 2018 recollía un número moi elevado e variado de 

actividades complementarias e extraescolares 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, 

algunhas delas tiveron que desenvolverse no terceiro trimestre.   

 

 RELACIÓN DE ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS.   

 

1. AS VIAXES. 

 

Relación de saídas feitas de máis dun día 

 

Viaxe a Norwich para o alumnado de 3º da ESO (entre o 29 de setembro e o 6 de outubro). 

Estadía en Berlín: 11-18 de decembro, alumnado de alemán de 4º da eso e 1º de 

bacharelato. 

Viaxe a neve (Andorra): organizado polo departamento de Educación Física para o 

alumnado de 1º de Bacharelato, 20-27 xaneiro. 

Intercambio con Como (Italia) para o alumnado de 1º de Bac:  ida 14-21 marzo, volta 8-

11 abril 
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Intercambio con Madrid para o alumnado de 1º da Eso:  ida 4-11 abril, volta 14-21 marzo 

Intercambio con Toulouse do alumnado francés de bilingüe, 3º e 4º da Eso, 15-22 de 

marzo. 

Viaxe a Tenerife dentro do proxecto Climántica, 3º da eso, 19-23 de marzo 

Viaxe cultural de 4º da Eso a Grecia, 20-25 de abril. 

Prácticas Erasmus+ do alumnado do Ciclo, dous en Verona, un en Venecia e outro en 

Cork. 

  

2- CONMEMORACIÓNS E FESTIVAIS 

 

 Coordenadas polo equipo da Biblioteca e a vicedirección. 

 CONMEMORACIÓNS ACTIVIDADES DATA 

Día das Bibliotecas 

 

Visitas ás Bibliotecas de 

Santiago (Anxel Casal, 

Fonseca, Historia) 

24 de outubro 

Magosto Celebración do magosto, con 

asado de castañas para toda a 

comunidade educativa 

14 de novembro 

Mes da Ciencia Actividades diversas 

organizadas pola Biblioteca 

Novembro 

Día en contra da violencia de 

xénero 

Recordatorio das vítimas, 

presentacións 

24  novembro e días 

anteriores e 

posteriores 

Día Mundial contra a Sida Actividades na aula 1 decembro  

Festival de nadal  O tradicional festival que se 

celebra no Salón de actos. 

Tema deste curso: o Bosque 

21 decembro  

Día Internacional de 

Conmemoración en Memoria 

das Vítimas do Holocausto 

Actividades na aula, cine, 

decoración do centro. 

26 xaneiro 
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Día da Paz Exposicións, decoración do 

centro, proxeccións, charlas... 

30 xaneiro e días 

anteriores e 

posteriores 

 Festival de Entroido 

 

 

Actividades deportivas, xogos 

populares, concurso de 

disfraces, concurso 

gastronómico... 

9 de febreiro  

Día Internacional da Muller 

Traballadora 

Exposicións, decoración do 

centro, proxeccións, charlas... 

8 marzo  e días 

anteriores e 

posteriores 

Día do libro Valorar e coñecer obras 

relevantes da literatura como 

mostra destacada do 

patrimonio cultural. 

23 abril e días 

anteriores 

Letras Galegas Celebración dunhas xornadas 

adicadas a conmemora o 

aniversario 

18 maio e días 

anteriores 

Festival de graduación do 

alumnado de 2º de bacharelato 

Discursos de despedida dos 

alumnos, proxeccións, 

actuacións musicais… 

24 maio  

Día de Camões e das 

comunidades portuguesas 

Actividade organizadas polo 

departamento de galego e 

portugués 

11 xuño  

 

 

3.- ACTIVIDADES FEITAS POLOS DEPARTAMENTOS E POLA ANPA: 

 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA 

- XADREZ 

-  OBRADOIROS DE GUITARRA  

COLABORACIÓN DA ANPA NAS ACTIVIDADES: 
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- FESTIVAIS: 

  - ENTROIDO (PREMIOS) 

  - GRADUACIÓN (CONVITE PAIS) 

  - MAGOSTO (CASTAÑAS E XOGOS POPULARES) 

  - FESTIVAL NADAL 

- DEPORTES  

  - PISCINA 

  - CARREIRA PEDRESTRE 

  - XADREZ 

- CINE: AXUDAS PARA SAÍDAS NUMAX 

- TEATRO (APOIO Ó GRUPO VAI NO DENTISTA) 

- MUSEO DE HISTORIA NATURAL 

- SAÍDAS EXCURSIÓNS E INTERCAMBIOS 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN IMAXE E SON  

Visita á todas as feiras, acontecementos e actividades vinculadas co sector do son e da 

videoanimación que sexa posíbel en Santiago e a súa bisbarra.  

  

Sonorización dos eventos que se desenvolvan no instituto. Entre eles, festival de Nadal, 

Fin de Curso, festival de teatro en francés, etc... 

 

DEPARTAMENTO DE ALEMÁN 

   Durante este curso, o Departamento de Alemán organizou unha estadía en Berlin 

(Alemaña) do alumnado que estea matriculado no 4º curso da ESO e no 1º do bacharelato.   

Como vén sucedendo desde o curso académico 2003-2004, o profesorado do 

Departamento de Alemán, acompañado polo director, polo orientador do centro e por 

colegas doutros departamentos de linguas estranxeiras, desprazouse na primavera de 2018 

aos colexios Raíña Fabiola e López Ferreiro para impartir neles unha breve charla 
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informativa aos pais do alumnado do 6º curso da educación primaria sobre a posibilidade 

que van ter seus fillos de estudar alemán no Instituto de Educación Secundaria Arcebispo 

Xelmírez I. Aproveitarase a ocasión para repartir entre os interesados a folla informativa 

“A oportunidade de estudar alemán no Instituto Arcebispo Xelmírez I”.  

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

     E.S.O. 

- Itinerario botánico polos parques de Santiago 

- Visitas ao MHN da Universidade de Santiago 

- Actividades no CIAC do Concello de Santiago 

- Itinerario enerxético por Sotavento e outras instalacións: Meirama, Sogama. 

- Traballos no horto e xardín dos exteriores do Instituto 

- Saídas de campo polo río Sarela 

- Intercambio triautonómico con centros de Tenerife e Segovia (Proxecto Climántica) 

- Visita combinada Domus-Aquarium Finisterrae na Coruña 

- Estudio de ecosistemas –costeiros, fluviais , boscosos- dentro do proxecto 

intercentros de Climántica. 

- Herborización de plantas silvestres na cortorna do Instituto 

 

     BACH. 

- Visita E.D.A.R. de Silvouta ou Santa Lucía 

- Visita a instalacións da Facultade de Bioloxía da U.S.C. 

- Observatorio astronómico da Universidade. 

- Visitas ao M.H.N. da Universidade 

- Saídas para traballo de campo polo Val do Sarela-Monte Pedroso 

 

                                                                                                                                                             

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

▪ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE 1º DE BAC. 

▪ Para os alumnos de 1º de economía: 

▪ 1) visita o Mercado de Abastos de Santiago 
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▪ 2) visita o Concello de Santiago de Compostela 

▪ 3) visita o Parlamento de Galicia. 

▪ 4) visita o Castelo da Rocha (Santiago) 

 

 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Organización de Competicións Deportivas durante os Recreos de fútbol, 

baloncesto, voley,... etc, para todos/as os/as alumnos/as do centro que desexen 

participar nelas. 

 Práctica da Natación na piscina da Universidade de Santiago de Compostela con 

todo o alumnado do centro que desexe acudir durante dúas ou tres sesións no 

segundo ou tercer trimestre. 

 Celebración por parte do alumnado do Día da Saúde, facendo actividades 

deportivas como alternativa para ocupar o tempo de lecer de maneira saudable na 

clase ese día. 

 En colaboración do Club de Hockey Obradoiro de Santiago, impartiranse no 

segundo trimestre, a todos os cursos, dúas sesións de clase sobre Patinaxe e 

Hockey Patíns. 

 Colaboración co Departamento que o necesite para manter proxectos que se 

desenrolaban outros anos co noso Departamento. 

 

 Realización de Carreiras de Orientación pola Alameda e o Campus 

Universitario no terceiro trimestre, para alumnado, en principio, de 4º E.S.O. e de 

1º de Bacharelado, e con posibilidade de incluir máis cursos. 

 Excursión á neve para a práctica do Esquí co alumnado de 1º de Bacharelato. 

  

 Charla ó alumnado do centro  por parte dun Árbitro da liga ACB de Baloncesto 

en activo. 
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 Exposición e realización dos Primeiros Auxilios. 

 

 Exhibición, explicación e práctica de Esgrima Antiga (Espada Longa) por parte 

da Asociación de Artes Marciais Históricas Europeas de Compostela. 

  

DEPARTAMENTO DE ARTES PLASTICAS 

1º Trimestre 

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

co equipo da Biblioteca nunha instalación consistente nunha silueta e zapatos vermellos 

ubicada na entrada do Centro.  

Con motivo do "Mes da Ciencia", e en colaboración coa Biblioteca, faise unha exposición 

de libros e obxectos na vitrina de entrada. Ademais o alumnado de 3º fai o cartel 

anunciador, que posteriormente colgouse na web internacional "Educo2cean". 

O alumnado de 1º de ESO fixo diferentes adornos con motivo do nadal.  

 2º Trimestre 

Exposición na entrada do instituto de diversos exercícios sobre linguaxe iconográfica, 

concretamente o deseño de sinais expresando o que lles gusta e o que non, feitos polo 

alumnado de 1º de EPVA ao final do 1º trimestre. 

Instalación, en colaboración coa Biblioteca, para conmemorar o día do Holocausto 

consistente nunha exposición na vitrina da entrada, un concurso para o alumnado, e 

unha tira recortada con figuras de persoas presas nos campos de concentración. 

Exposición de estrelas na entrada do instituto, baseadas nos polígonos estrelados feitas 

polo alumnado de 3º de ESO. 

Actividades con motivo da conmemoración do nacemento de Rosalía de Castro: en 

colaboración coa Biblioteca faise un Photocall que se ubica na entrada do Instituto e 
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tamén unha exposición na vitrina pequena. Ademais, e en colaboración co 

Departamento de Lingua Galega, o alumnado de 1º de ESO efectúa debuxos alusivos a 

esa temática.   

Participación no concurso proposto polo Concello de Fene sobre humor gráfico e tamén 

nun concurso de carteis do Concello de Arteixo para anunciar as festas por parte do 

alumnado de 1º Bacharelato de Adultos. 

O Departamento preparou, en colaboración coa Biblioteca, dúas exposicións con motivo 

do Día da Muller¨ e do ¨Día da Poesía¨ (21 de abril). Ademais o alumnado de 4º de EPVA 

confecciona diversos carteis alusivos a estes dous días que se expoñen nos corredores. 

 3º Trimestre 

Conmemoramos o ¨Día do Libro" en colaboración coa Biblioteca. Lévanse a cabo varias 

actividades: unha exposición na vitrina pequena, un cartel alusivo que se ubica na 

Biblioteca, e  un concurso de Fotografía. 

Tamén conmemoramos o "Día da Biodiversidade" cunha exposición de traballos de 

alumnado de 1º ESO aplicando a teoría da cor. 

  

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

 -Talleres de Escritura Creativa: 6 horas (3 horas por grupo)  

- Alumnado de 4º ESO de Filosofía: tema ESTÉTICA 

- Profesora: Alicia López Gallego 

-VI Certame de Ensaio Subversivo “Guillermo Domínguez”: concurso intercentros 

aberto a toda a comunidade autónoma para o alumnado de Bacharelato, xestionado desde 

o centro e coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Convocarase no 

segundo trimestre do curso. 

-Xornadas conmemorativas do Holocausto: proxección de películas e posterior debate 

sobre o tema, coincidindo coa data da súa celebración (fins de xaneiro). 
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-Charlas e mesas redondas: a cargo de intelectuais e personas vinculadas á vida cultural, 

en relación con temas de actualidade que xurdiran. 

-Visitas guiadas: en colaboración co Departamento de Historia, de cara ao coñecemento 

do patrimonio artístico da cidade. 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 

Relación de actividades extraescolares do curso 2017-18:  

principios do mes de maio.  

isita realizaríase 

conxuntamente co departamento de Bioloxía e Xeoloxía.  

 

Pendente de concretar.  

  

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE ORIENTACIÓN LABORAL 

 

  PRIMEIROS AUXILIOS 

Dirixido aos dous cursos de 1º e 2º de CM VÍDEO DISC-JOCKEY E SON (Ordinario e 

Modular). 

Dentro do módulo de FOL hai unha unidade didáctica de primeiros auxilios, sería 

interesante contar cunha persoa especialista, persoal sanitario, cruz vermella, protección 

civil... que viñese con material e impartise unha clase práctica ao alumnado. 

Habitualmente para este tipo de actividades non é necesario orzamento xa que 

organizacións, como as antes citadas, veñen gratuitamente. 

  

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 Actividades extraescolares : 
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 ➢ Teatro en Francés  LA BOHÈME THÉÂTRE «Vis la vie en rose»” et « La 

Belle et la Bête» (Teatro Principal 29/2/2018) .  Alumnos de 3º e 4º da ESO e 1º e 2º de 

Bacharelato 

➢ Intercambio escolar cun Colexio de Ramonville, Toulouse, en Francia, para os 

grupos de 3º e 4º da ESO bilingüe. Entre os días 30 de marzo e 6 de abril. 

➢ Rencontre “Matinée Théâtrale”,  na primeira semana de maio, na que 

participarán todos os grupos. 

  

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 O Departamento de Lingua galega e Literatura prevé organizar as seguintes 

actividades extraescolares para o ano lectivo 2017-18 

- Colaboración co Equipo de Dinamización e normalización Lingüística en:  

- Correlingua  

- Festival teatral intercentros.  

- Charlas con escritores/as.  

- Asistencia a representacións teatrais   

            - Excursión a Ourense para realizar un roteiro literario con alumnado de 

Bacharelato.  

 

Colaboración con diversas actividades que se realicen no centro, nomeadamente:  

- Samaín.  

- 25 de Nov.: Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as mulleres.  

- 30 de Xan.: Día escolar da Non- Violencia e a Paz  

- Entroido  

- 8 de Marzo: Día Internacional da Muller traballadora.  

- 21 de marzo: Día da Poesía  

- 23 de abril: Día do libro  

- Maio: Semana das Letras  

 Portugués:  

1. Excursión a Braga e Barcelos co alumnado de portugués.  
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DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 Conmemoración del día del libro con diversas actividades, como la de Lectura 

Solidaria, Concurso de Microrrelatos... 

 Club de lectura de alumnos. 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 O xoves 6 de outubro, alumnado de 1º e 2º da ESO  tivo unhas sesións sobre 

aspectos culturais do Reino Unido impartidas por unha relatora nativa. Esta actividade 

está organizada pola editorial Burlington Books. 

 

PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA E CULTURAL 

CIDADE:   NORWICH 

DURACIÓN:  8 días / 7 noites 

DATAS:   22-29 de setembro de 2017 

Nº PARTICIPANTES: 45 alumnos e 2 profesores 

PROFESORES ACOMPAÑANTES: Carmen Sande (departamento de inglés) e Manuel 

Antonio Fernández (departamento de ciencias) 

EMPRESA ORGANIZADORA: “Language Kingdom SL” 

CUSTO DA ACTIVIDADE: 750 euros 

OBXECTIVOS: 

▪ utilizar a lingua inglesa durante a estadía tanto no ámbito familiar como académico. 

▪ integrarse e coñecer a vida cotiá e familiar e participar das súas costumes. 

▪ coñecer aspectos da cultura irlandesa: música, deportes, comida... 

▪ visitar lugares de interese histórico e cultural: Dublín, Kilkenny. 
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PROXECTO: NUMAX  NA ESCOLA 

LUGAR: sala de cine NUMAX (Santiago de Compostela) 

ALUMNADO:  ESO e BACHARELATO 

OBXECTIVOS: 

1. Inculcar o amor ao cine participando do visionado de películas contemporáneas, 

especialmente cine de estrea e reposición de cine clásico, nunha sala da nosa cidade. 

 

.Entrar en contacto coa língua inglesa a través do cine en versión orixinal. 

.Entender o cine como arte, técnica e medio de expresión. 

.Estimular a capacidade crítica como espectadores. 

.Aprender a interpretar a nosa historia a través do cine. 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

- Saídas didácticas aos Concertos do Auditorio de Galicia.   

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Actividade Destinatarios Participa/Colabora Data 

 

 Charla pais grupos ESO 

 

Pais/nais 

 

Titor/Orientador 

 

1º trimestre 

 

 Programa: Ktorce18 (redes 

sociais, Bullyng,..) 

 

2º ESO e 3º ESO 

 

 Arela- Fundación Barrie 

 

 

1º Trim. 

 Obradoiros de Prevención de 

Drogodependencias 

4º ESO Alicce- Concello 1º Trim. 

 Información académica  1º Bacharelato Orientador/ titores 1º / 2º trimestre 

 Incluye+d ESO COCEMFE-COGAMI 1º trimestre 

 Información académica e 

profesional  

ESA Orientador  3º trimestre 
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 Obradoiro “Convivencia, 

valor da diversidade” 

3º  ESO, Centro Quérote+ /Plan 

PROXECTA 

1º , 2º Trimestre 

 Obradoiro “Gustarnos” (imaxe 

corporal e autoestima) 

3º  ESO Centro Quérote+ /Plan 

PROXECTA 

1º, 2º  Trimestre 

 Proxecto desenvolvemento 

vocacional 

ESO (grupos con 

alumnado de NEAE) 

COCEMFE-COGAMI 2º/3º trimestre 

 Obradoiro: “Afectividade e 

sexualidade” 

3º ESO Centro Quérote+ /Plan 

PROXECTA 

1º, 2º  Trimestre 

 Obradoiro: Imaxe corporal e 

autoestima 

 3º ESO Centro Quérote+ 2º , 3º Trimestre 

 Correspondentes xuvenís 3.0 Alumnado ESO Xuventude.net / Plan 

PROXECTA 

1º , 2º e 3º Trim. 

 Obradoiro “ eu paso de 

       movidas, e ti? 

4º ESO Igaxes3- concello 2º trimestre 

 Acoso escolar 1º e 2º ESO Delegación do goberno 

en Galicia 

2º Trimestre 

 Visita ao Campus da USC: 

Programa “Encontros na USC” 

1º Bach. Universidade de Santiago 2º  Trimestre 

 Orientación académico e 

profesional 

Alumnadoi    Titores/ Orientador 2º /3º Trimestre 

 Información proba final 2º Bach.  Orientador/ profesorado 1º/ 3º  trimestre  

  Violencia de xénero ESA, Ciclo GM Delegación do goberno 

en Galicia 

2º Trimestre 

 Obradoiro: Prevención do 

consumo de alcol 

3º ESO Centro Quérote+ 2º trimestre 

 Xornadas de Orientación 

 

4º ESO/Bach./FP/ 

ESA 

Centros educativos de 

Galicia/ Estudantes  /USC/ 

Profesionais diversos  

2º  Trimestre 

 Programa de formación e 

información sobre drogas 

4º  ESO, ESA IGAXES/UMAD 2º Trimestre 
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 Charla centros adscritos Alumnado de 6º 

EP / familias 

Profesorado de linguas 

estranxeiras / Director/ 

Orientador 

2º Trimestre 

 Charla “Novas tecnoloxías” ESO, ESA Delegación do goberno 

en Galicia 

2º trimestre 

 Drogas e alcohol ESA Delegación do goberno 

en Galicia 

2º trimestre 

Información itinerarios 

educativos, optatividade   e 

aplicación calendario da LOE. 

Familias de 2 º  e 

3º ESO  

Orientador 2º trimestre 

Información académico 

profesional 

Familias 4º ESO Orientador  3º trimestre 

  

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN 

 : 

--1º e 2º da  ESO-Visita o Mosteiro de Carboeiro e ruta de sendeirismo as Fervenzas do 

Toxa no mes de marzo ou abril 

--3º e 4º da ESO- Visita didáctica no pazo de Oca e ruta de sendeirismo. 

Ademais o departamento de Relixión realizou como todos os anos actividades en 

colaboración ca ONG Entreculturas: na SAME (Semana Mundial pola Educación) no mes 

de abril, encontros da Rede Solidaria da Mocidade no mes de outubro e maio e outras 

actividades.  

 . 

 

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

o 1º E.S.O.  

Castro de Vilalonga . 

Mercado romano/ Tapas/ Vocabulaio carteis/ Maqueta. 

Intercambio con Madrid. 

  

o 2º E.S.O.  
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La Cerca de Santiago. 

Castelo da Rocha 

 

o 3º E.S.O. 

Percorrido por Santiago 

Visitas ao Parlamento  

Percorrido polo polígono industrial 

o 4º E.S.O. 

Rueiro de Santiago/ Compostela. 

 

4- OUTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER CONTINUADO AO LONGO DO 

CURSO 

ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

No primeiro trimestre o Equipo de Biblioteca presentou ao alumnado novo as súas 

instalación, fondo e normas. 

No primeiro trimestre, en colaboración co ENDL, impulsou a divulgación 

científica coa celebración de talleres, gynkanas científicas e actividades  diversas baixo o 

título “Mes da Ciencia” . 

- Ciclo de cine con filmes que sexan adaptacións literarias.  

- En colaboración coa ANPA , actividade dos MÉRCORES DE XADREZ. 

Ademais de organizar nos recreos dos mércores partidas simultáneas, seguimos cos 

CAMPIONATOS DE XADREZ . 

-Organización de actividades para conmemorar efemérides:  :  

* Promover saídas aos teatros da cidade ao longo do curso (o 2 de outubro en 

colaboración co Departamento de Galego, iremos ao Salón Teatro a presenciar 

a obra do Centro Dramático Galego) 

* Día da Biblioteca (24 de outubro): itinerario de bibliotecas pola cidade co 

alumnado de 2º ESO. 

*Samaín: actividade cinemaliteraria co alumnando de 1º ESO. 
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*  Día Internacional contra a violencia de xénero (25 de novembro): exposición 

e performance.  

* Día Escolar para Paz e a Non Violencia: actividades diversas. 

* Entroido: exposición de máscaras tradicionais. 

* Día Internacional da Muller (8 de marzo): exposición e performance. 

* Día do Libro e os dereitos de autor (23 de abril): concursos,  pretendemos 

seguir coa actividade da “Lectura Solidaria” que consistirá, básicamente, en 

entreter con contos e poemas á xente enferma dos hospitais. Solicitamos permiso 

do Consello Escolar para esta actividade externa. 

* Mes das Letras galegas (maio): actuación teatral, exposición. Tríptico. 

Itinerario por Celanova (visita á Fundación). Teatro. 

- Continuaremos cos dos dous clubs de lectura: alumnado (e pais/nais) –MerLÍN 

e familia- e adultos –Palabras compartidas-.  

Pretendemos realizar, ao fin de curso, un roteiro literario por Barcelona por mor 

da lectura de libros de Ruiz Zafón, e outro que xurdan segundo as lecturas seleccionadas 

dous clubs. 

 

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA. 

   As actividades que o Equipo de Dinamización Lingüística programa para o ano 

académico 2017-2018 son as seguintes: 

 

 Materiais bibliográficos. 

   Tal e como aconteceu xa en cursos anteriores, o Equipo de Dinamización Lingüística 

ten interese en participar na dotación de materiais bibliográficos e videográficos en galego 

con valor didáctico e demandados pola comunidade educativa. Por isto procuramos ir 

informando das novidades editoriais que vaian saíndo ao mercado e poñendo en 

coñecemento da comunidade educativa todas as adquisicións que se realizan. 

   Establécese unha colaboración activa cos clubs de lectura, tanto co club de lectura de 
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alumnos/as como co club de lectura de pais e nais, a fin de introducir obras de lectura en 

galego, ben orixinais de autores galegos, ben traducións. Así, incentivamos a lectura, 

favorecemos a mellora das habilidades lectoras na nosa lingua e poñémola en valor como 

lingua de cultura. 

Este curso tentaremos incrementar a adquisición de exemplares de banda deseñada en 

galego, e de autores e autoras galegos en xeral, conectando así ao noso alumnado e 

profesorado co certame AX1, que este curso cumprirá o seu 6º aniversario. 

   Esta actividade afecta a totalidade do alumnado do centro, e tamén a aquelas familias 

vencelladas ao club de lectura da biblioteca do centro. 

 Teatro. 

   En colaboración coa Vicedirección do centro e co departamento de galego, continúase este 

curso co grupo de teatro Vai no dentista que procurará levar adiante a montaxe dunha obra 

dramática en galego. 

    Con esta obra participaremos no XXIII Certame de Teatro, coorganizado polos Equipos 

de Dinamización dos Institutos de Santiago que se celebrará previsibelmente no mes de 

abril de 2017. Hai xa dous anos que, coa colaboración dos técnicos de educación do 

Concello de Santiago e do Teatro Principal, conseguimos darlle un pulo e anovar este 

certame, convertíndoo nun festival de teatro escolar. O curso pasado continuamos 

traballando nesta liña, e observamos que este novo formato trae consigo un incremento 

da participación. Así pois, imos seguir traballando neste proxecto, co fin de acadar o 

obxectivo que nos marcamos: que os alumnos e alumnas da nosa comarca se sintan 

artistas por un día, que vexan reflictido o traballo de todo o curso enriba dun escenario 

tan espectacular como é o Teatro Principal de Santiago de Compostela, e que non só os 

seus compañeiros e compañeiras acodan ao teatro a velos, senón tamén os sus familiares, 

de xeito que o convertimos nunha actividade para a toda a comunidade educativa. 

   Esta iniciativa innovadora dos EEDDLL de Santiago merecería, pola súa singularidade e 

pola alta rendibilidade normalizadora entre ao alumnado, un apoio económico especial 

por parte da administración educativa; non esquezamos que o teatro é un xénero de grande 

interese cultural que convén potenciar desde a etapa de formación e unha alta porcentaxe 

de rapaces e rapazas ten poucas posibilidades e pouco ou ningún hábito de asistir a unha 

representación teatral. 
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 Viaxe a Porto co grupo de teatro Vai No Dentista. 

   Esta actividade xa tentamos levala a cabo sen éxito o curso pasado. Este curso imos volver 

a intentalo: participar no TEATRANDO, en Porto,  Encontro Internacional de Teatro 

Escolar, está organizado polo TNE (Grupo de Teatro da Escola Básica e Secundária de 

Campo) e o TEBAS (Grupo de Teatro da Escola de Sobrado), e ten como obxectivo 

porporcionar aos alumnos e alumnas actores a posibilidade de compartir momentos de 

convivencia e de formación. A idea básica é a de integrar os cativos e cativas no medio 

cultural teatral e darlles mecanismos e ferramentas para mellorar o desempeño do seu 

labor dentro dos respectivos grupos. 

Facebook: https://www.facebook.com/encontroteatroescolar/ 

 

 Divulgación de información sobre cuestións sociolingüísticas. 

Documentación. 

   Ao longo do curso facilitaráselle ao profesorado, ao persoal non docente e tamén ao 

alumnado documentos con información en materia lingüística que consideramos 

interesante. 

   Do mesmo xeito, distribuirase entre o alumnado canta información sobre premios, 

certames e concursos musicais e literarios vaian chegando ao centro, nomeadamente do 

Premio Ánxel Casal, coorganizado polo Concello de Santiago e un instituto da nosa 

cidade. Lembremos que este premio é economicamente o máis importante para ensino 

non universitario no noso país e que foi o noso centro quen propuxo a súa creación, como 

unha iniciativa máis entre os actos conmemorativos do Sesquicentenario da fundación do 

Instituto. 

 

 Taboleiro da lingua. 

   O Taboleiro da lingua é unha das actividades máis antigas do E.D.L. pois expóñense 

nel as noticias que, aparecidas nos principais xornais, revistas, e tamén na internet, teñen 

na lingua a materia central, suscitando o interese do alumnado e mantendo 

constantemente unha información completa e actualizada sobre a dinamización, os seus 

problemas e dando cabida tamén a artigos de opinión que xiran arredor da problemática 

https://www.facebook.com/encontroteatroescolar/
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lingüística. 

   Esta actividade implica preferentemente aos membros do equipo de normalización que 

se encargan de recoller a información nos distintos medios. 

 

 Actualización da páxina WEB. 

   Participar na páxina web do centro e incorporar información sobre o Equipo de 

Dinamización Lingüística; incluír tamén cumprida información das transformacións 

legais no eido da normalización. Esta información estrutúrase nos seguintes apartados: 

   Presentación: Explicación sobre os Equipos de Dinamización, compoñentes, funcións, 

etc. 

   Publicacións realizadas: Información sobre o contido e características das Axendas e 

Revistas editadas coas obras gañadoras dos certames postos en marcha no centro. 

   Outras actividades: Teatro, Receitarios, Certames, Correlingua,... 

   Taboleiro da lingua: Incorporación da información sobre a lingua que vaia aparecendo 

na prensa. 

   Lexislación: Información sobre as leis vixentes nas que se reflicten os dereitos 

lingüísticos. 

   Enlaces con outras páxinas web de interese: www.bivir.com (Bivir: Biblioteca virtual), 

Biblioteca da Universidade da Coruña, consellodacultura.gal (Consello da Cultura 

Galega), armandorequeixo.blogaliza.org (Blog Criticalia que ofrece Artigos de 

actualidade, lecturas recomendadas e ligazóns), ... 

 

 Axenda escolar 2017-2018. 

   Ao final do pasado curso 2016-2017 o EDL púxose mans á obra para realizar unha nova 

axenda escolar. Esta idea xa se realizou no IES Xelmírez I nos cursos 2000-2001, 2001-

2002, 2008-2009, 2011-2012, 2012-13, 2013-14, 2014-2015 e 2015-2006 . 

Dado que os “pais” desta actividade, Pilar Reino e Xerardo Rodríguez, se xubilaron nos 

anos 2017 e 2016 respectivamente, o equipo decidiu homenaxealos reeditando a primeira 

axenda que eles deseñaron, a primeira axenda que utilizaron os alumnos e alumnas do 
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Xelmírez, e incluímos ao final un breve panexírico, no que agradecemos por escrito e 

para toda a comunidade educativa, o seu labor normalizador e liberador da lingua, un 

labor certamente latente na maioría dos casos, pero que acaba por dar froito. 

    Afortunadamente, igual que nos pasados anos académicos, contamos coa promoción 

da Secretaría Xeral de Política Lingüística para levar a cabo esta actividade, sen cuxa 

subvención non se podería ter feito. 

   Coa axenda escolar buscamos dous obxectivos: 

1.- Servir de estímulo educativo na medida en que axuda aos escolares a organizar 

as súas actividades. 

2.- Incluír información diversa sobre acontecementos, persoas e organizacións que 

se caracterizaron pola súa actividade en defensa da dignificación e ampliación de usos 

para a lingua galega. 

Esta actividade incide en toda a comunidade educativa: 

a) No alumnado, que é o seu primeiro destinatario pois os contidos da axenda 

salientan a valoración positiva da lingua e da cultura galegas. 

b) No profesorado, tamén destinatario da axenda pois lembra a vinculación coa 

lingua galega de figuras eminentes da nosa sociedade que destacaron en campos diversos 

ao longo da historia. Parece evidente que se esas personalidades amaron e empregaron o 

galego, non debe haber motivos para non o facermos nós. 

c) Na situación lingüística do centro, pois vincula a lingua aos quefaceres cotiáns. 

d) No contorno sociolingüístico do centro pois nos fogares e no círculo de 

relacións sociais de alumnado e profesorado esperta interese e contribúese, así, á 

divulgación da nosa cultura. 

 

 PLC. 

   O Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo, di no seu artigo 14 o seguinte 

respecto do PLC: 

 Artigo 14º.- 

 Proxecto lingüístico de centro. 
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 1. Cada centro, dentro do seu proxecto educativo, elaborará o seu proxecto 

lingüístico cada catro cursos escolares, no cal se fará constar: 

 a) A decisión do centro educativo respecto da lingua en que se impartirán as 

materias de educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato. 

 b) En educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato, as 

medidas adoptadas para que o alumnado que non teña o suficiente dominio das linguas 

poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten. 

 c) Nos centros que imparten formación profesional específica, ensinanzas 

artísticas e deportivas, e ensinanza de persoas adultas, os procedementos que aseguren 

que o alumnado acade a competencia lingüística propia do nivel en ambas as dúas 

linguas oficiais. 

 d) Os obxectivos xerais e as liñas de actuación deseñadas polo centro para o 

fomento da lingua galega. 

 2. O proxecto lingüístico será redactado por unha comisión do profesorado do 

centro, nomeada polo equipo directivo e oída a comisión de coordinación pedagóxica. 

Formarán parte dela, como mínimo, os xefes/as dos departamentos de linguas e o 

coordinador(a) do equipo de dinamización da lingua galega. Será aprobado e avaliado 

polo consello escolar do centro educativo. 

 3. Este proxecto remitiráselles cada catro cursos escolares aos servizos da 

inspección educativa, que velarán para que o seu contido se axuste a este decreto e ao 

desenvolvemento da Lei orgánica de educación. 

  

   Os pasados cursos 2015-2016 e 2016-2017, coa implantación da LOCE e todas as 

modificacións do currículo que trae consigo, tivemos que levar a cabo a tarefa de 

redación das respectivas addendas ao documento, en colaboración cos departamentos de 

linguas do instituto e da dirección do mesmo. No presente ano escolar 2017-2018, 

pasados xa os catro anos de vixencia do PLC, procederemos á redacción dun novo 

documento. O EDL xa estivo traballo nelo, recabando datos da realidade lingüística do 

noso alumnado. Cando analicemos e traballemos ben os inquéritos que cubriron os 

rapaces e rapazas, poderemos darlle forma ao punto 2 do documento: a realidade 

sociolingüística de partida, con datos reales do noso alumnado, e continuar co labor de 

redacción do Proxecto Lingüístico de centro, atendendo aos cambios curriculares que 

determina a Lei Orgánica de Calidade da Ensinanza. 
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 Colaboración no festival de Nadal do alumnado de réxime ordinario. 

    Todos os cursos realizamos no centro un festival de Nadal, que se celebra o derradeiro 

día lectivo do ano, e no que o alumnado fai gala das súas habilidades en diferentes campos 

da arte. Velar por que o fagan respectuosamente e polo emprego do galego neste acto, do 

que tamén poden os alumnos e alumnas extraer ensinanzas, é tarefa de varios profesores 

e profesoras que voluntariamente lle adican horas do seu tempo a este labor. O Equipo de 

Dinamización súmase a este grupo de docentes para colaborar e coordinar con eles este 

evento. 

  

 Colaboración coas actividades da biblioteca. 

   Este curso estreitaremos a colaboración coa biblioteca do centro. Xa levamos a cabo un 

par de reunións, e queremos traballar conxuntamente nas diferentes actividades que esta 

poña en marcha. Máis concretamente, pensamos traballar xuntos nos segintes proxectos: 

1. Ciencia en galego.- xa o curso pasado pensamos en realizar esta activiade, pero a falta de 

tempo e a cantidade de saídas e outos proxectos que tiñan os compañeiros das áreas de 

matemáticas, CC. NN., e fisica e química, impediunos levala a cabo. Este curso, coa 

axuda da coordinadora da biblioteca, que pertence ao dpto de matemáticas, esperamos 

poder poñer en marcha un novo programa de actividades, que lle permita ver e 

comprender ao alumnado que o galego non se circunscribe exclusivamente ao labor 

narrativo e os debates, senón que se pode abrir e enriquecernos tamén no mundo 

científico. 

   As actividades que pretendemos botar a andar son as seguintes: 

•    Xogos matemáticos.- Animaremos ao alumnado, en sesións de 1 hora, a divertirse      

a través de xogos de lóxica, inxenio e probalidade adaptados aos distintos niveles 

dos participantes. 

•   Experimentos.- Convidaremos aos rapaces e rapazas a deixar saír ao científico que 

levan dentro e a experimentar no laboratorio e o taller de tecnoloxía. 

•  Ponencia sobre matemáticas galegas.- Temos en a figura dun compañeiro, profesor 

de matemáticas, que escribiu un libro sobre matemáticas galegas, e imos intentar 

que veña ao instituto a falarlles ás e aos alumnos sobre este tema tan interesante, e 
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que representa un dos puntos fracos nas competencias lingüísticas galegas do 

alumnado . 

• Debates de ciencia.- En pequenos grupos, o profesorado presentará distintos fitos 

fundamentais da historia científica, inventos que mudaron a nosa vida. Como e por 

que sucedeu así? 

2. Celebración do día da eliminación da violencia contra a muller. Traballaremos 

conxuntamente para que o 25 de novembre sexa un día de reflexión e concienciación para 

o alumnado do centro. 

3. Conmemoración do Día do libro o 23 de abril, e outras moitas efemérides. 

 

 Celebración da semana das Letras Galegas. 

   1.- Durante toda a vixésima semana do ano 2018, que abrangue do 14 ao 20 de maio, o 

equipo de dinamización, xunto co departamento de lingua galega, a dirección do instituto 

e a biblioteca, realizarán actividades de distinta natureza, enfocadas a estudar e salientar 

a figura da profesora e escritora María Victoria Moreno. Licenciada en Filoloxía 

Románica en Madrid, María Victoria Moreno chegou a Galicia en 1963, con só 22 anos, 

como profesora e axiña asumiu a cidadanía en galego, idioma no que enriqueceu as nosas 

Letras tanto na narrativa -nomeadamente a infantil e xuvenil- como nos estudos literarios, 

no ensaio, na poesía e na didáctica da lingua e da literatura galegas. 

María Victoria Moreno soubo tamén transmitir a paixón pola lingua e a literatura como 

profesora, tanto nas clases de lingua galega semiclandestinas que impartía gratuitamente 

nos anos 70 en Pontevedra (Asociación de Amigos da Cultura, 1971-1974), Vilagarcía de 

Arousa (1973-1975) ou Ourense (Ateneo, 1974-1975) como nas oficiais de Lingua e 

literatura españolas que deu durante décadas no ensino secundario. No eido educativo 

asinou, ademais, libros de texto que aínda hoxe se consultan. 

A tradución é outro terreo no que María Victoria Moreno realizou achegas destacadas. 

Verteu obras desde o catalán, idioma co que dialogaba como filóloga e poeta, e realizou 

as traducións aos castelán da antoloxía bilingüe Os novísimos da poesía galega (Akal, 

1973), escolma que preparou e prologou ela mesa con poemas de Margarita Ledo, Darío 

Xohán Cabana, Fiz Vergara Vilariño ou Xesús Rábade. Cómpre tamén lembrar outras 
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facetas da autora, como a de libreira en Pontevedra, onde abriu xunto a outros intelectuais, 

en 1968, a libraría Xuntanza, unha trincheira máis para promover a literatura e espallar 

os libros. No eido editorial, foi ademais codirectora da colección infantil de Galaxia, 

Árbore, desde o seu inicio. 

   2.- Este ano pretendemos darlle unha dimensión máis actual á celebración da semana 

das nosas letras, a nosa lingua e a nosa cultura. A cultura abrangue máis que a escrita e, 

coa axuda de todos os membros do EDL do IES Arcebispo Xelmírez I tentaremos achegar 

ao alumnado do instituto á nosa música, dándolles a coñecer un grupo, cantante e/ou 

músico da terra, tanto de música tradicional, como os que se queren facer un oco na 

actualidade musical en galego. Esperamos contar coa presenza dun/ha cantante e os seus 

músicos, nun concerto no instituto; grazas tamén á colaboración dos mozos e mozas do 

ciclo formativo Vídeo Disc-Jockey e Son, contamos co equipo necesario para facelo. 

 

 Correlingua 2018. 

   Igual aos anos anteriores, os Equipos de Dinamización Lingüística dos Centros de 

ensinanza secundaria da Comarca de Santiago, proxectamos continuar participando na 

actividade lúdico reivindicativa “Correlingua”; a pesar das trabas que experimentou esta 

actividade en anos anteriores, o interese co que o alumnado segue esta carreira non 

competitiva é razón suficiente para continuar con este acto simbólico en defensa do 

idioma. 

   Para a organización do Correlingua agardamos poder contar coa colaboración do  

Concello de Santiago, a Asociación Socio-Pedagóxica Galega e coa Mesa pola 

Normalización Lingüística. Do mesmo xeito un número importante de editoriais e 

librarías colaboran gratuitamente con libros e outros materiais. 

Nesta actividade participan uns 150 alumnas e alumnos de 1º e 2º de E.S.O. 

 

 VI Certame de Banda Deseñada AX1. 

   No curso 2012-1013 fraguose no ies Arcebispo Xelmírez I a posta en marcha dun 

certame de banda deseñada aberto a todo o alumnado, de réxime xeral e de adultos, de 

toda a Comunidade Autónoma de Galicia. Este proxecto, que contou co prace e 
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inestimable colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística, levouse a cabo baixo 

a estreita colaboración do equipo de dinamización da lingua, o departamento de debuxo 

e artes plásticas, os membros da dirección do centro, a responsable da  biblioteca do 

centro, e diversos integrantes da comunidade educativa. 

   Este curso pretendemos lanzar xa a sexta edición deste certame de banda deseñada que 

tan boa acollida tivo tamén o curso pasado. 

• Este ambicioso certame busca como obxectivo principal a ligazón dun xénero 

que cautiva aos rapaces e rapazas de hoxe en día coa lingua galega. Por outra 

parte, o cómic é un xénero moi versátil, que vencella intimamente  as artes 

plásticas, a literatura, a cinematografía e as novas tecnoloxías, e que demanda 

nos autores non só imaxinación e habilidades artísticas, senón tamén 

capacidade de concreción, de organización e de disposición. 

 

 Organización do T.A.L. 

   O Tándem de Activación Lingüística é unha interesante iniciativa pensada para 

familiarizar coa lingua galega as persoas de fóra de Galicia que apenas a empregan. A 

incorporación ao noso centro de alumnado estranxeiro obríganos a adoptar esta medida 

de integración. O tándem consiste na organización de parellas que se comprometen a 

reunións periódicas nas que a lingua de comunicación sexa o galego. Desta maneira a/o 

alumna/o estranxeira/o vai adquirindo a lingua e a/o alumna/o galega/o vai borrando o 

prexuízo lingüístico que asocia o galego co local e o internacional co español. 

 

 

OUTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

   Durante o curso a vicedirección organizará diversas charlas e visitas para o 

alumnado relativas a temas transversais no currículo, algunhas da que estamos 

negociando serían. 

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

Forzas e Corpos de Seguridade do Estado   e dirixidas á comunidade educativa (alumnado, 

profesorado e familias). 
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-  Consumo responsábel 

- Celebración do Día da ciencia en galego 

- Charlas do programa Ponte 

- Saídas fin de curso a Ons e Salvora 

- Xornadas Xosé Calviño 

- Baile fin de curso.... 

PARTICIPACIÓN NO PLAN PROXECTA 

O Plan Proxecta é unha iniciativa da Consellería 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. 

Do mesmo xeito, o noso centro solicitou participar nos seguintes proxectos, aínda 

que, dado que o proceso de inscripción aínda non rematou, non descartamos máis 

inscricións: 

 1. O proxecto Quérote:    coordinadora, prof. Celtia González 

2. O Proxecto Salvavidas:  coordinadora, prof. Rosa María López. 

3. Galicons; coordinador prof. Pablo Eiras 

  PREMIOS E CERTAMES: 

 VI Certame de banda deseñada. 
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O curso 2012-1013 fraguouse no ies Arcebispo Xelmírez I a posta en marcha dun certame 

de banda deseñada aberto a todo o alumnado, de réxime xeral e de adultos, de toda a 

Comunidade Autónoma de Galicia. Este proxecto, que contou co prace e inestimábel 

colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística, levouse a cabo baixo a estreita 

colaboración do equipo de dinamización da lingua ao completo, o departamento de 

debuxo e artes plásticas, dos membros da dirección do centro e a responsábel da 

dinamización da biblioteca do centro, especialmente interesada no proxecto e de diversos 

integrantes da nosa comunidade educativa. 

Este curso pretendemos lanzar a segunda edición deste certame de banda deseñada que 

tan boa acollida tivo o curso pasado. 

Este ambicioso certame busca como obxectivo principal o vencello dun xénero que 

cautiva aos rapaces e rapazas de hoxe en día coa lingua galega. Por outra parte, o cómic 

é un xénero moi versátil, que vencella intimamente  as artes plásticas, a literatura, a 

cinematografía e as novas tecnoloxías, e que demanda nos autores non só imaxinación e 

habilidades artísticas, senón tamén capacidade de concreción, de organización e de 

disposición.  

 

- 6ª Edición do Premio de Ensaio Subversivo “Guillermo Domínguez”:  

O departamento fe filosofía organizará no primeiro trimestre, con previsión do fallo para 

primeiros do vindeiro ano, a terceira edición do certame intercentros de Ensaio 

Subversivo. As bases serán publicadas na web do centro e remitidas a todos os centros de 

secundaria da comunidade autónoma. 

 

- A alumna de 2º da ESO Salvora Ferreirós Sampedro resultou gañadora da fase 

provincial do 10º concurso Novos Talentos- Premio relato curto de Coca-Cola. 

 

- As alumnas Clara Paz Ollero e Lucía Iglesias Noya gañaron o premio Internacional 

Climantica 2018. 

  

- Premio Buero ao noso grupo de teatro Vai no dentista. 

Exposición “A pegada do coñecemento” 

O Instituto Arcebispo Xelmírez I organizou este curso 2017/18 unha exposición titulada 

“A Pegada do Coñecemento” con fondos patrimoniais da Biblioteca Antiga e do Museo. 
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Todo elo foi posible coa colaboración do Consorcio de Santiago. Os fondos exhibidos 

incluiron material bibliográfico acompañado de aparellos e láminas do Gabinete 

Científico. Tivo lugar na Casa do Cabido dende o 18 de abril hasta o 5 de xullo. O número 

de visitantes rondou as 5000 persoas. 

 

 

 

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. 
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1. 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. A coordinadora deste proxecto foi o profesora María Celtia 

González Vázquez. 

 

2. 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 Rosa María López González. 

 

3. Galicons-net : O obxectivo deste programa é a realización dun proxecto de 

innovación educativa en materia de consumo responsable coa finalidade de 

potenciar a educación para o consumo nos centros de ensino, así como motivar un 
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traballo activo e colaborativo de alumnado e profesorado. O coordinador deste 

proxecta é o profesor Pablo Eiras Vázquez. 

 

2. XORNADAS XOSÉ CALVIÑO. 

 

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

desenvolvéronse baixo o lema Ciberconvivencia positiva: educando en rede, e 

mereceron a consideración de curso de formación con recoñecemento por parte do CAFI 

aos asistentes de doce horas de formación, durante os días 17,18 e 19 de abril.  

O programa foi o seguinte: 

MARTES, 17 DE ABRIL 

18:00 INAUGURACIÓN 

18:30- 20:30 JAVIER GARCÍA BARREIRO “Cibermentoría. Educando en CIBERdade, 

enREDando En liberdade” 

MÉRCORES, 18 DE ABRIL 

16:30- 19:30 PEDRO URUÑUELA “ Actuacións para fomentar a convivencia nos 

centros educativos” 

19:30-21:30 CARMEN LOUREIRO “Mocidade + Emocións= Revolución” (como 

xestionar o que nos revolve) 

XOVES, 19 DE ABRIL 

16:30-18:30 AIXA PERMUY “ Redes sociais: espazos de relacións adolescentes” 

18:30-20:00 MESA REDONDA “ Vivindo nas RRSS: unha ollada compartida” 

Participan: María Blanco (docente de LL Galegas e  xefa de estudos do IES Xulián 

Magariños de Negreira), alumnado 4º Eso e 1º Bac do IES Xulián Magariños e Aixa 

Permuy (pedagoga e investigadora do seminario EXDEHU da USC) 

20:00 CLAUSURA 
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3.PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DO PROFESORADO EN CENTROS 

PÚBLICOS ( PFPP 2017/2018 IES Arcebispo Xelmírez I S1731040). 

 

 Os PFPP deste curso académico foron os seguintes: 

- O Seminario Permanente S1705022 Elaboración dun proxecto europeo sobre 

acoso escolar e ciberacoso. 

- O grupo de traballo S1706049 Acoso escolar e ciberbullyng: Perspectiva 

europea. 

 

Tanto o Seminario Permanente como o grupo de Traballo foron Coordinados pola 

profesora María Beatriz Méndez Pérez. 

 

4.PLAN DE FORMACIÓN DE PROFESORADO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL. 

 Dentro desta modalidade de formación, o profesorado do departamento de Imaxe e Son 

participou este curso no Grupo de Traballo S1721004 - Axustes para sonorización de 

espectáculos en vivo. 

 

O grupo de Traballo foi Coordinado pola profesora Cristina Iglesias Saco. 

 

 

 

6 PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS 

 

O IES A. Xelmírez I participou este curso no programa Erasmus + como socio no 

proxecto actual Erasmus+KA102 "Next Station: Improving Professional Skills in 

Galicia”: 2016-1-ES01-KA102-024869. Programa que foi concedido á Dirección Xeral 

de Educación, FP e Innovación Educativa na convocatoria de 2016 do programa 

Erasmus+ 2014-2020. O proxecto aprobouse polo Servicio Español para la 

Internacionalización de la Educación (SEPIE) dentro dos proxectos de mobilidade 

KA102 de Formación Profesional. O proxecto está supoñendo e suporá a posibilidade de 

que alumnos e profesores podan facer prácticas en diferentes países da Unión Europea 

desde setembro de 2016 ata xuño de 2018.  

Este proxecto supón unha continuidade do noso centro e coa participación da 

Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa nos proxectos de mobilidade 
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para o alumnado de ciclos de Formación Profesional de grao medio, cun incremento  do 

número de alumnado e profesorado desde a convocatoria de 2012. 

Este curso académico no  proxecto participaron: 

 

Título Identificación Curso  Número de 

participantes 

Coordinadores 

Next Station: Improving 

Professional Skills in Galicia 

2016-1-ES01-KA102-

024869 

Alumnado e 

profesorado 

de Ciclo 

 

4 

Roberto Rodíguez 

Carballada 

 

 

B) Programas de Inmersión Lingüística e Cultural 

 

Destino Curso Número de 

participantes 

Datas Profesorado 

acompañante 

Norwich (Inglaterra) 3ESO 30 29/09 - 06/10 - 2018 Manuel Antonio 

Domínguez  

Carmen Sande 

Como (Italia) 1 BAC 18 14-21 marzo 2018 (Como) 

 

08-15 abril 2018 (Santiago) 

Roberto R. 

Carballada 

Teresa Castro 

      

 

TRICK: Bullying and 

Cyberbullying  

KA229-A60A2F36 ESO 20 directos 

+100 indirectos 

Rosa López 

+Camino UnE  KA229-33D67BC4 1BAC  20 directos 

+ 100 indirectos 

 

Andrés Fariña 

 

 

B) Programas de Inmersión Lingüística e Cultural 

 

      

Programa Organización  Participantes Duración  

Conversación en inglés 

online con alumnado do 

instituto SEAHAM de 

Durham (Inglaterra) 

Plataforma Peerz Academy 

Durham  

20 alumnos/as  2Eso  1 curso escolar 

Programa Inmersión no 

instituto NADDERUD 

VIDEREGAENDE de 

Baerum, Oslo 

Consellería e 

Administración Educativa 

de Oslo 

3 alumnas e 1 alumno de 

1Bac 

1 mes  

(30 agosto-29setembro) 

 

 

 



49 

 

7 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO, 

RELACIÓN DE ALUMNOS, FASES E CALENDARIO 

Véxase a Memoria FCT 2017-2018 contida no arquivo do mesmo nome contido 

na carpeta Memoria dos Dptos curso 17-18. 

 

8 MEMORIA DOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

Todas as memorias académicas do curso 2017-2018 correspondentes aos 

Departamentos Didácticos contéñense na carpeta Memoria dos Dptos curso 17-18. 

 

9 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 2017/18.  

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

INFORMES INDIVIDUALIZADOS - 2017-18. 

 

Santiago, a 5 de Xullo de 2018 

 

 

 

Asdo. Manuel Portas Fernández, 

Director 

 

  
 

                                                 


