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MEMORIA DO CURSO 2019-2020 

 

1. INTRODUCIÓN 

 

Co presente documento o IES Arcebispo Xelmírez I pretende resumir coa 

información máis salientábel a actividade e os datos destacados do curso escolar 2019/20, 

un período lectivo que para o centro estaba previsto como extraordinario –no sentido 

etimolóxico da palabra, fóra do ordinario–, aínda que non o acabase sendo polo que 

contabamos inicialmente. 

Ademais da xa avultada actividade correspondente a un curso normal, o esforzo 

organizativo dos actos de conmemoración do 175 Aniversario do centro, no que viña 

traballando boa parte do profesorado, culminou no primeiro trimestre deste curso nun 

programa que, sen arrogancia, podemos cualificar de máis que sobresaliente. As primeiras 

actividades (Actos de inauguración, celebracións deportivas, Festival de Cinema Galego, 

proxecto Coidadores do Sarela, Xornadas Calviño) resultaran un éxito, a piques de 

comezar as que se ían celebrar no terceiro trimestre. Do mesmo xeito, o proxecto de 

investimentos da Consellaría ía desenvolvéndose segundo o previsto. 

Mais, desde o confinamento estabelecido desde a eclosión da pandemia, todo 

mudou. A partir do 13 de marzo, toda a actividade relacionada co aniversario e coa 

actividade educativa en xeral, no xeito presencial a que estamos acostumados, ficou 

paralizada, e as enerxías todas do centro concentráronse na organización da nova maneira 

de traballar, na formación e o asesoramento a aquel sector do profesorado pouco afeito a 

este sistema de docencia, e –sobre todo– na localización e atención ao alumnado máis 

vulnerábel, que non dispuña dos recursos suficientes para aproveitar ese novo xeito de 

levar adiante os seus estudos. Do labor dos titores e titoras dependeu en grande medida a 

detección dos problemas que tentamos solucionar. Da estreita colaboración coa 

inspección do centro, a captación de equipos informáticos para, xunto cos adquiridos 

directamente polo centro, poder satisfacer unha necesidade non sempre fácil de detectar.  

Desde a Dirección do centro queremos deixar constancia e agradecer á inmensa 

maioría do profesorado a súa profesionalidade, o enorme esforzo que supuxo para moitos 

e moitas adaptárense a este novo xeito de traballar, de atender o alumnado, padecendo 

como padecemos, tamén nós, as consecuencias do confinamento. En situacións extremas, 
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como foi esta, é cando se pode constatar quen vive a nosa profesión. Do mesmo xeito, 

sen a estreita colaboración da inspección educativa, do seu asesoramento, difcilmente 

poderiamos ter superado o curso satisfactoriamente. Aínda que, como acabamos de 

apuntar, unha moi alta porcentaxe do profesorado fixo un esforzo importantísimo, desde 

a Dirección do instituto queremos salientar o labor de dous compañeiros, Paulo Porta 

Martínez e Victoria Fraga González, porque sobre eles se apoiou boa parte dese traballo 

telemático que desenvolvemos. Tamén queremos recoñecer o traballo desenvolvido, 

xunto co equipo directivo, do persoal non docente, que resultou ser unha peza 

fundamental para organización, hixiene e desinfección de espazos no centro no momento 

de recuperar a actividade lectiva presencial co alumnado de 2º de bacharelato.  

 

 

1.1. DATOS XERAIS DO CENTRO 

 

Claustro de profesorado 

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

oitenta e seis 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:  73 

Corpo de Profesores Técnicos de F.P.: 9 

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, un deles telemático, para debater dos asuntos principais 

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

novos proxectos. De entre todos, pola súa trascendencia, salienta o Consello Escolar 

celebrado para aprobar o Plan Anual de Actividades, que se inclúe na PXA. 
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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, catro 

a CE e cinco a CCP. 

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

coordinación das macroáreas, o seguimento e adaptación de programacións no período 

de confinamento, así como para a preparación de propostas de criterios de avaliación dada 

a situación extraordinaria que vivimos. 

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, funcionou por segundo ano consecutivo unha coordinación de 

área, con dous grandes grupos, un que denominamos “grosso modo” Área de Letras e 

outro, Área Científico-Tecnolóxica. Os resultados seguen a ser moi satisfactorios. Na 

Área de Letras, terminouse 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 catro 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. 
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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 da abordaxe 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, como por exemplo, sobre os  riscos de Internet, 

impartidas por membros da Policía Nacional expertos na materia. 

 

Convivencia.  

Dous proxectos son os máis salientábeis no presente curso na área de Convivencia, 

por un lado a revisión e actualización do Plan de Convivencia e das NOF e, polo outro, a 

consolidación dos Equipos de Axuda para intervir nos conflitos entre iguais. A mentoría 

e cibermentoría, protagonizadas polo alumnado, mesmo estivo a resolver conflitos de 

maneira autónoma na etapa do confinamento (VÉXASE O ARQUIVO QUE SE XUNTA: 

MEM_CONVIVENCIA.pdf). 
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1.2. OFERTA EDUCATIVA. 

 Ensinanzas de Réxime Ordinario: ESO, Bacharelato, CM Video Disc-Jockey 

e Son, e en horario de tarde FPB Infórmatica de oficina  

ESO 

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

 Do mesmo xeito, levamos adiante neste curso os seguintes agrupamentos 

específicos: 

1º ESO: Matemáticas, Lingua castelá e literatura e Lingua galega e literatura 

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 

BACHARELATO 

Ofertáronse as modalidades de Bacharelato: Ciencias, Humanidade e CC Sociais, 

4 grupos cunha oferta ampla e flexíbel de optativas. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA 

FP Básica: 

- FPB Infórmatica de oficina (2 grupos, con 1º e 2º curso en horario de tarde). 

Ciclo de Grao Medio: 

- Vídeo, Disc-jockey e son (2 grupos, con 1º e 2º curso no réxime ordinario) 

 

 Ensinanza de Adultos: EBI, ESA, Bacharelato Adultos , ZM Video Disc-

Jockey e Son Oferta Modular. 

Na educación de persoas adultas a oferta foi 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) 
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- Ensinanzas de educación secundaria (ESA), Módulo II , 2º cuadrimestre. (1 grupo) 

- Ensinanzas de educación secundaria (ESA), Módulo III , 1º cuadrimestre.(2 grupos) 

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

- 1º Bacharelato de Ciencias (1 grupo) e Humanidades e CC Sociais (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: Preparación de sesións de vídeo disc-jockey, Captación e gravación de son, 

Instalación e montaxe de equipos de son, Toma e edición dixital de imaxe e FOL. 

 

2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. OBXECTIVOS E MEDIDAS. 

 

Como vén sendo habitual, a actividade do instituto neste curso 2019-2020 centrouse 

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

formulados nos obxectivos expostos no PXA. 

 

 Os resultados académicos obtidos polo noso alumnado nas avaliacións finais son en 

principio moi satisfactorios, máis do que noutros cursos anteriores, pois o 

profesorado foi consciente da extrema dificultade que tivo o noso alumnado ao longo 

do terceiro trimestre (para máis detalle, véxase infra o punto 2.1.). Agardamos con 

expectación polos resultados nas ABAU nun curso tan atípico como o vivido. 

 

● 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 2018-19, 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. 
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● Do mesmo xeito, a coordinación das dúas grandes áreas, posta en marcha hai dous 

cursos, 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. Este curso, de maneira 

forzada polo confinamento e por unha teledocencia á que aquel profesorado menos afeito 

tivo que se afacer contrarreloxo.  

o Procuramos seguir avanzando coa dotación de medios audiovisuais nas aulas-materia 

implantadas hai 5 cursos, co obxectivo de contribuír á modernización e á mellora e á 

calidade do proceso educativo, e, do mesmo, houbo que facer un esforzo dotacional 

suplementario para completar a oferta de equipos para o alumnado no período de 

confinamento. 

 

● 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. Como indicamos no apartado anterior, a actualización desas normas así 

como a posta en marcha das mentorías e cibermentorías supuxeron un avanzo 

significativo nese novo xeito de solucionar os conflitos do que o centro se sente 

especialmente satisfeito. 

 

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

o Impulsáronse as actividades do grupo de teatro, as saídas e os intercambios, por moito 

que a suspensión da actividade presencial obrigase a suspender e/ou aprazarmoitas 

delas. 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. Do mesmo xeito, mantívose a actividade e dinamización dos Clubs 

de Lectura cos que conta o centro como vehículo pedagóxico e cultural. 
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●  Así mesmo, traballamos para consolidar o certame de Banda Deseñada AX1, que 

celebrou neste curso a súa VII edición, no que participan a Biblioteca, o Equipo de 

Normalización Lingüística, o Departamento de Debuxo, destinado a fomentar este 

formato comunicativo na nosa lingua. A tal efecto, seguimos a colaborar 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, seguimos 

impulsamos o certame de Prosa Subversiva Guillermo Domínguez, que tamén neste curso 

celebrou a súa VII edición, coordinado polo Departamento de Filosofía, co obxectivo de 

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

Estes dous certames, incluídos no Promama conmemorativo do 175 Aniversario, foron 

aprazados e, se a pandemia o permite, serán fallados e entregados en Setembro. 

 

● Biblioteca Antiga e 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 

realizados, desenvolvéronse traballos de limpeza e ordenación do Almacén do 

Museo. 

o Partindo de moito do traballo que se estivo a realizar no Museo e na Biblioteca 

Antiga en cursos anteriores, está preparada unha exposición que cremos moi 

interesante sobre o ensino medio compostelán e que houbo que suspender a días 

do previsto acto inaugural na Igrexa da Universidade. 

 

 

2.1 . XESTIÓN ACADÉMICO-DOCENTE. RESULTADOS ACADÉ-

MICOS. 

 

O  curso académico 2019/20  destacouse pola súa excepcionalidade debido ao estado de alarma 

pola alerta sanitaria do COVID-19. Cómpre sinalar o esforzo de toda a comunidade educativa, 

profesores/as, pais, nais e alumnos/as, un impulso colectivo que garantiu a educación e os valores 

a pesar do estado de alarma que obrigou a potenciar a páxina virtual e a pór en marcha aulas 

telemáticas desde mediados de marzo até final de curso como algo singular e insólito para a 

continuación do curso académico. 
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Nas ensinanzas de réxime xeral, destacamos que debido a estas novas condicións nas que 

rematamos o curso e as instrucións recibidas pola Consellería de Educación, Universidades e FP 

o número de aprobados superou en moito a porcentaxe doutros cursos. O nivel en que máis se 

deixou notar foi en 1º bacharelato, no que pasamos dun 43% de alumnado con todas as materias 

aprobadas o curso pasado a un 83% neste. No resto dos niveis e cursos hai tamén moitas diferenzas 

cuns mellores resultados académicos en comparación con cursos anteriores. 

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

características específicas que responden a casuísticas persoais moi heteroxéneas. O profesorado 

que imparte aulas nesta modalidade trata de obter para cada alumno/a unha educación conforme 

ás súas aptitudes e ás necesidades individuais. 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 de adultos, o centro 

finalizou o curso con 874 alumnas/os matriculados (316 alumnado da ESO, 198 de Bacharelato 

do Réxime Ordinario, 138 da ESA, 102 de Bacharelato de Adultos, 13 EBIs e 112 nos ciclos 

formativos de FP. 

Polo que se refire aos resultados académicos xerais do instituto, reflíctense nas gráficas que 

conteñen os datos máis importantes das avaliacións finais nas diferentes modalidades e ensinanzas 

impartidas no centro. Este curso os mellores resultados volven darse no primeiro curso da ESO. 

Terceiro da ESO é o nivel que mais suspensos aporta aos nosos datos. 

Nas ensinanzas de adultos os resultados tamén se evidencian uns resultados óptimos agás aquel 

alumnado que abandonou ao longo de curso por diversos motivos. 

Nos ciclos de FP os resultados foron moi bos en todos os niveis agás no 1º curso da FPB de 

informática de Oficina.  

Os resultados académicos reflíctense nas gráficas que se amosan a continuación : 
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Por outro lado, a Aula de derivación  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  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.   

 

OBXECTIVOS 

   A finalidade da AD baséase en acadar os seguintes obxectivos: 

- Mellorar o comportamento do alumnado dentro das aulas para así facilitar a actividade docente. 

- Promover a resolución pacífica de conflictos. 

- Facilitar a reflexión do alumnado sobre conductas contrarias ás normas de convivencia, así como 

o seu comportamento e actitude dentro das aulas e a mellor maneira de correxirse. 

- Fomentar as actitudes solidarias e de respecto. 

- Previr a toma de medidas extraordinarias, como pode ser a expulsión do centro. 
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- Axudar ao alumnado na súa autoestima, e a adquirir hábitos educativos positivos e boa 

disposición cara as tarefas escolares. 

- Traballar na prevención de conductas disruptivas. 

 

HORARIO 

  A AD este curso 2019-2020 estivo con dotación de profesorado presencial 15 horas á semana ( 

as tres ultimas horas da mañan dos cinco días da semana sendo o resto das horas xestionada por 

xefatura ou calqueira outro membro da dirección (non se incluíu na súa cobertura o ensino de 

adultos, ao igual que os cursos anteriores), e estivo atendida por quince profesores/as que tiñan 

asignadas alí horas de Garda. Nos anexos inclúese unha copia do horario de gardas na AD. 

 

DERIVACIÓNS 

   Ao longo do curso 2019/2020, a AD atendeu 66 derivacións de alumnado ( 131 o ano pasado) 

que infrinxiron as normas, implicando a 42 alumnos/as(34 alumnos e 8 alumnas),  (88 o curso 

pasado). Isto implica que este curso 2019-2020 houbo un claro descenso no número de 

derivacións á AD, debido as especiais circunstancias que tivemos, sen embargo e mirando as 

derivacións mes a mes notamos un gran descenso das visitas a esta aula.   

 Por cursos, o alumnado derivado á AD repártese do seguinte xeito: 

- De segundo da ESO 4 derivacións (3 rapaces). 

- De terceiro da ESO 14 derivacións (5 rapaces e 1 rapaza). 

- De cuarto da ESO 25 derivacións (12 rapaces e 4 rapazas). 

- De primeiro de bacharelato 7 derivacións (4 alumnos e 3 alumnas). 

- De segundo de bacharelato 2 derivacións  (2 rapaces). 

 En terceiro  e sobretodo cuarto da ESO, atopámonos este curso co alumnado que acumulou máis 

derivacións á AD, o alumnado co maior número de derivacións son: con 4 (1 alumna de 3º ESO 

e un alumno de 4º ESO) e con tres derivacións ( un alumno de 3º ESO e dous alumnos de 4º ESO). 

Os grupos de Terceiro  e Cuarto da ESO xeneraron eles sos máis do 50% das derivacións totais 

(39 de 66).  

En resumo, foi un ano especialmente calmo e moi tranquilo no que a derivacións á AD nos 

referimos.    
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 As causas polas que se derivou alumnado á AD foron diversas, pero destaca sobretodas o 

comportamento disruptivo do alumnado. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS 

   Ás medidas correctoras  que máis se recurriu na AD foron as seguintes: 

– Alumnado ao que se privou do dereito a participar nas Actividades 

Extraescolares: 3  ( 1  alumna  de terceiro en dúas ocasións, e  1 alumno de 4º 

ESO) 

– Expulsión temporal do Centro por tres días: ( 1 alumno de 3º ESO e unha alumna 

de 1º Bac) 

 

ESTATÍSTICAS CURSO 19-20 
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2.2 . XESTIÓN ADMINISTRATIVA E ECONÓMICA. PERSOAL 

NON DOCENTE. 

 

XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Este curso 2019/2020 desenvolveuse desde o punto de vista administrativo con 

normalidade até a activación do estado de alarma pola pandemia da COVID-19. Esta 

situación excepcional paralizou todos os procedementos que estaban en marcha e 

aprazounos cara finais de maio e xuño, xerando unha intensificación inusual do traballo 

nesas datas. 

De calquera xeito, o Xelmírez I é un centro cun número elevado de 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 o instituto é depositario dun 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 se debe subliñar o esforzo do persoal 

para poder cumprir os prazos marcados pola administración.  

 

XESTIÓN ECONÓMICA 

A Conta de Xestión do orzamento de 2019 foi presentada para a súa aprobación o 

28 de xaneiro de 2020 ante a Comisión Económica e posteriormente  ao  Consello Escolar 

nesa mesma data en horario de tarde que a aprobou por unanimidade. Os ingresos do ano 

2019 ascenderon a 312.494,25 euros (téñase en conta que 55.000 euros foron por mor da 

celebración do 175º aniversario do centro). En relación ao cumprimento do proxecto 

orzamentario do centro, infórmase de que a cantidade total da que se partía no orzamento 

previsto (233.262,27 euros) coincide case totalmente cos gastos que realmente se fixeron 

(232.415,55 euros), resaltándose as seguintes desviacións por partidas: 

-Reparacións, mantemento e conservación: dunha cantidade orzada de 70.000 

euros, investíronse 45.196,90 euros.  

            -Traballos realizados por outras empresas: dunha cantidade orzada de 42.854,27 

euros, investíronse 13.749,77 euros. Compárense os datos desta partida cos da anterior: 

compénsanse. 
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       Hai que indicar que arranxos importantes nas zonas de administración e no salón de 

actos foron directamente costeadas pola Consellaría.  

            -Axudas de custo e locomoción: dunha cantidade orzada de 22.530 euros, 

investíronse 52.041,24 euros. Faise notar que o ano 2019 foi de intensa mobilidade por 

mor dos Erasmus+ (cantidades recibidas no 2018 e investidas maioritariamente ao longo 

de 2019) e do incremento no número de intercambios do centro.   

            -Gastos diversos: dunha cantidade orzada de 19.830 euros, investíronse 47.348,36 

euros. O incremento do gasto real nesta partida con respecto á cantidade orzamentada 

débese aos gastos xerados pola celebración do 175º aniversario do centro.  

 

Os Orzamentos para o exercicio 2020 presentáronse ante o Consello Escolar o 14 

de abril que os aprobou por unanimidade. Neste ano 2020 a dotación da Consellería de 

Educación é de 125.318 euros euros para gastos xerais de funcionamento, non tendo en 

previsión ningunha partida específica para o FSE. Cómpre aclarar que todos os anos eses 

gastos xerais de funcionamento vense progresivamente incrementados con partidas 

específicas que engrosan ese apartado A1. 

         Ao longo do período académico 2019-20 fixéronse no centro obras de distinto tipo, 

entre as que destacan: 

      -Carpintaría (mobles a medida/outros): biblioteca e mediación. 

      -Remodelación de Salón de Actos: chan, paredes, iluminación e patio de butacas. 

      -Remodelación total de aseos zona do persoal do centro.  

      -Arranxos puntuais por reubicación de zonas de administración: redistribución do 

tabicado en dependencia actual de Xefatura de Estudos e apertura de xanela nas oficinas 

para atención ao público.  

       -Reorganización da Aula de Informática: instalación de novos programas e dotación 

de novos equipos.  

      -Continuidade na organización de cableados das aulas. Dotación de tres carros 

técnicos. 

       -Remozamiento integral de Aula Tecnoloxía: rehabilitación dos discos duros dos 12 

ordenadores existentes e cableado de toda a instalación de rede. Altofalantes e armario 

técnico de conexiones. 

       -Dotación de focos led de baixo consumo no vestíbulo principal e portal de acceso 

ao centro, no obxectivo de ir cumprimentando todas as dependencias.  

Previstos para os seguintes meses: 

       -Melloras dos sistemas de autoprotección do centro. 
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       -Cancela automatizada do aparcadoiro,  

       -Carpintería (mobles a medida/outros): Aulas de Galego 

       -Remodelación de Pavillón. 

       -Forrado de mesas do Laboratorio de Física. 

       -Tarefa de desinsectación na Biblioteca Antiga. 

 

Neste último tramo do curso 2019-20 estase a resolver o contrato da xestión do 

sistema de impresión e reprografía do centro no que se aplicará o preceptivo sistema de 

baremación segundo a Lei de Contratación vixente. O procedemento levouse ante a 

Comisión Económica para a posterior aprobación polo Consello Escolar. 

 

A situación de emerxencia sanitaria xerada pola COVID-19 obriga a pospor para o mes 

de setembro, en principio a resolución e celebración dos actos correspondentes ás VIII 

edicións dos Certames de Banda Deseñada e Ensaio Subversivo. Así como todos os actos 

que quedaron pendentes da conmemoración do 175º aniversario do IES, o que 

incrementará os gastos, aínda que xa estaban orzamentados. 

 

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, deuse continuación ao dereito de prexubilación 

dunha das traballadoras, quen está sendo cuberta até outubro por unha substituta, que se 

adaptou con normalidade ao posto laboral. Ademais, outra das traballadoras do servizo 

de limpeza causou baixa na súa praza por cubrir outra praza por adscrición, baixa tamén 

coberta por outra limpadora. Así mesmo, estase a contar co labor que desenvolve a 

coidadora dos dous alumnos con necesidades especiais. 
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3. HORARIO DO CENTRO. 

 

O Calendario do centro rexeuse  conforme a ORDE do 20 de xuño de 2019 pola 

que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes sostidos 

con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Como vén sendo habitual, o 

centro elixiu como día non lectivo o 31de maio de 2019, 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.  

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. 
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Horario para as ensinanzas de Adultos. 

- O alumnado das Ensinanzas Básicas Iniciais, Nivel I e 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 

21:45 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 de 16:20 até as 22:30 todos 

os días agás os martes que empezaron ás 15:30 h . As sesións foron de 50 minutos. Teñen 

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

A FP Básica de Informática de Oficina tivo horario de tarde distribuído en sesións 

de 15 minutos do seguinte xeito: 

Luns , mércores, xoves e venres de 16:15 h a 21:00 h. e martes de 16:15 h até as 

21:00. 

A secretaría do centro, 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 19:30 h. 

O horario de verán, despois da etapa de matrículas, será desde as 10:00 ás 13:00 horas. 
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4. PROGRAMA ANUAL DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

E COMPLEMENTARIAS. 

Introdución e contextualización 

 A PXA do curso 2019- 2020 recollía un número moi elevado e variado de 

actividades complementarias e extraescolares. Algo que sempre se deu no noso centro, 

pero este ano moito máis dado o ambicioso programa de actividades enmarcado na 

celebración do 175 aniversario. A crise provocada polo Covid19 e o conseguinte decreto 

de estado de alarma provocou que a partir do 13 de marzo do 2020 todas as actividades 

foran suspendidas ou adiadas. 

 Dita crise determinou igualmente que os obxectivos previstos na PXA non se 

cumpriran a partir do 13 de marzo. Polo mesmo motivo modificouse totalmente a 

Programación prevista. 

As circunstancias excepcionais que trouxo consigo a crise determinan igualmente que a 

lectura dista memoria sexa tamén excepcional, xa que haberá que distinguir ás ACE 

previas a crise, que si que se levaron a cabo sen ningún problema, das posteriores que 

tiveron que ser suspendidas ou adiadas.    

 

Relación de saídas previstas de máis dun día que si se realizaron 

-1- Intercambio con Noruega, realizado en setembro. As alumnas de Noruega viñeron 

dende o 11 de xaneiro ata o 8 de febreiro. 

-2- Viaxe o CERN de Xenebra para o alumnado de 2º de Bacharelato, do 28 de 

setembro ao 2 outubro. 

-3- Viaxe a Chester para o alumnado de 3º da ESO , realizado entre 0 27 de setembro e 

o 4 de outubro.  

-4- As saídas Erasmus do noso centro: Como (15-19 outubro), Adour (Francia) (14-18 

outubro). 

-5- Viaxe a Madrid para coñecer o funcionamento do Teatro Real no momento da 

produción dunha ópera.. Datas: 5 a 8 de novembro de 2019. 26 alumnas e alumnos de 4º 

da ESO que cursan Artes escénicas e agrupamento. 
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-6- Viaxe de estudos a Berlín- Datas: 11/18 decembro - Participantes: 23 alumnos 

escollidos entre os matriculados en Alemán no 4º curso da ESO e no 1º do bacharelato. 

-7- Viaxe a neve (Andorra): organizado polo departamento de Educación Física para o 

alumnado de 1º de Bacharelato, de 1 ao 8 de febreiro. 

 

Relación de saídas previstas de máis dun día que non se poideron realizar 

-1- Intercambio  con Madrid para o alumnado de 1º da Eso:  Instituto Ciudad de los 

Poetas, 24 alumnos/as, 2 profesores/as, saída 19-26 marzo, chegada 26 marzo- 2 de  

abril. 

-2- Intercambio con Salamanca para o alumnado de 2º da Eso:  :  Instituto Lucía de 

Medrano, 24 alumnos/as, 2 profesores/as,  saída 19-26 marzo, chegada 26 marzo- 2 de  

abril. 

-3- Viaxe cultural de 4º da Eso, a Amsterdam e Bruselas, estaba previsto para xuño. 

-4- Intercambio con Como (Italia) para o alumnado de 1º da Bac:  :  Instituto San Carlo, 

20 alumnos/as, 2 profesores/as,  saída 19-26 marzo, chegada 26 marzo- 2 de  abril. 

-5- Intercambio de alumnos/as co Lycée Jean Perrin de Lyon 1 semana en Francia   3º e 

4º de ESO. En Francia: mes de abril. En España mes de maio. 

  

FESTIVAIS E CONMEMORACIÓNS.  

Coordenadas polo equipo da Biblioteca e a vicedirección. 

 CONMEMORACIÓNS 

REALIZADAS 

ACTIVIDADES DATA 

Día das Bibliotecas 

 

Visitas ás Bibliotecas de 

Santiago (Anxel Casal, 

Fonseca, Historia) 

22-26  de outubro 

Magosto Celebración do magosto, con 

asado de castañas para toda a 

comunidade educativa 

16 novembro 



 

29 
 

Mes da Ciencia Actividades diversas 

organizadas pola Biblioteca 

Novembro 

Día en contra da violencia de 

xénero 

Recordatorio das vítimas, 

presentacións 

22  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 

20 decembro  

Día Internacional de 

Conmemoración en Memoria 

das Vítimas do Holocausto 

Actividades na aula, cine, 

decoración do centro. 

27 xaneiro 

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... 

21 de febreiro 

Día Internacional da Muller 

Traballadora 

 

 

Exposicións, decoración do 

centro, proxeccións, 

charlas... 

9 marzo  e días 

anteriores e 

posteriores 

 CONMEMORACIÓNS 

NON 

REALIZADAS OU ADIADAS 

ACTIVIDADES DATAS PREVISTAS 

Día do libro Valorar e coñecer obras 

relevantes da literatura como 

mostra destacada do 

patrimonio cultural. 

24 abril e días 

anteriores 
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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… 

20 maio  

(INTENTAREMOS 

CELEBRARLA EN 

SETEMBRO) 

Día de Camões e das 

comunidades portuguesas 

Actividade organizadas polo 

departamento de galego e 

portugués 

11 xuño  

 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POLOS DEPARTAMENTOS E 

POLA ANPA    

 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA 

- XADREZ 

-  OBRADOIROS DE GUITARRA  

A ANPA tamén colabora en moitas das actividades ofertadas polo centro: no Magosto, 

no festival de Nadal, no Entroido e na Graduación do alumnado de 2º de bacharelato 

(adiada ata setembro). Así mesmo apoia ás actividades deportivas feitas nos recintos da 

Universidade de Santiago, ao grupo de teatro do centro, as saídas ao Numax e actuación 

do Día das Letras Galegas. 

  

Departamento de Alemán  

1. Viaxe de estudos a Berlín 

2. O Departamento de Alemán do IES Arcebispo Xelmírez I organizou unha viaxe 

de estudos a Berlín do noso alumnado do 4º curso da ESO e do 1º curso do bacharelato. 

O obxectivo desta estadía académica, que tivo lugar entre o 11 e o 18 de decembro de 

2019, foi mergullarnos nun contorno xermanófono, achegarnos á escena musical 

berlinesa, coñecermos os lugares máis emblemáticos da cidade e explorarmos a historia 

máis recente de Alemaña e de Europa (v. anexos). 
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Departamento de Artes Plásticas 

 1º Trimestre 

O alumnado de 4º de ESO e Debuxo artístico confeccionaron motivos para decorar a o 

Centro con motivo da celebración do Samaín e fíxose tamén, en colaboración coa 

Biblioteca, unha exposición na vitrina da entrada relativa a este tema. 

 O alumnado de Debuxo Artístico de 1º Bach e o de 4º de ESO levou a cabo unha serie 

de actividades plásticas sobre a conmemoración do 175 aniversario do instituto. 

 O alumnado de 1º de ESO efectuou adornos para decorar a entrada do Centro con 

motivo do nadal. 

 En colaboración co Departamento de Galego participamos no programa "21 días co 

Galego", promovido pola Consellería de Educación. En concreto nos niveis de 1º  e 3º 

de ESO e 1º de Bacharelato. Ademais, unha profesora do Departamento (Natalia Val) 

leva a cabo actividades algúns recreos con alumnado voluntario participante. 

 2º Trimestre 

 En colaboración coa Biblioteca, o Departamento efectuou unha instalación para 

conmemorar o día do Holocausto consistente nunha exposición na entrada do Centro. 

 O alumnado de 4º participou en varios concursos de carteis, comenzando este trimestre 

e sendo enviados o terceiro desde as casas. 

 En colaboración coa Biblioteca e co Departamento de Galego, e con motivo da 

conmemoración do nacemento de Rosalía de Castro, leváronse a cabo varias actividades 

que consisten en diferentes carteis e unha instalación. 

 Alumnado de 3º e 4º de ESO de EPVA, e de 1ºBach de Debuxo confeccionan traballos 

para dous concursos propostos polo Museo de Belas Artes de Coruña e a Asociación de 

Prensa (Picasso coruñés). 

 3º Trimestre 

 Non houbo actividades complementarias debido á situación desde o 13 de marzo. 

 

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 

E.S.O. 

- Visita ao MHN da USC  (1º de E.S.O.) 

- Percorrido interdisciplinario polo río Sarela (3º e 4º ESO ), para a recollida de 

datos sobre os aspectos sociais e culturais das relacións da comunidade co río. 

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

- Visita aos museos didácticos  de A Coruña. 

- Percorrido botánico pola contorna do Instituto e base do Monte Pedroso. 
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- Percorrido guiado polo parque da Alameda de Santiago. 

 

BACHARELATO 

- Proxecto Ríos polo Río Sarela (1º de Bach) 

- Visita ao Museo Científico do Instituto (1º Bach) 

- Participación no concurso de traballos cientificos do colectivo internacional 

Climántica. 

- Xornadas europeas de divulgación da investigación en células nai na Facultade de 

meiciña da USC (1º Bach) 

- Traballos de investigación escolar sobre temas diversos para o concurso científico 

“Premio Stephen Hawkins” ( consecución do primeiro premio) 

- Estudio das coleccións de minerais, rochas e fósiles do MHN da USC (2º de Bach, 

Xeoloxía) 

- Análise dos impactos ambientais no Camiño de Santiago (1º de Bach). 

- Experimento sobre a descomposición das follas das árbores no bosque das ribeiras 

do río Sarela.(1º Bach, Cultura Científica). 

 

PARTICIPACIÓN EN PROXECTOS E REDES 

- Proxecto Voz Natura para desenvolver  os usos didácticos do Xardín escolar do 

Centro. 

- Proxecto europeo Erasmus+ “Más Camino Une” con outros tres Centros de 

Navarra e Francia. 

- Proxecto Internacional Climantica con outras escolas de Portugal e Latinoamérica 

para intercambiar traballos escolares sobre as problemáticas do Cambio Climático. 

- Proxecto “Living Rivers”, da rede europea Erasmus+, con outras escolas de 

Galicia e de Turquía e Rumanía. 

- Proxecto “Coidadores do Sarela”, patrocinado por unha firma comercial e 

desarrollado en colaboración co Concello de Santiago, a Asociación de veciños 

Río Sarela e o grupo ambientalista Quelonia. O proxecto está enmarcado dentro 

das actividades do 175 aniversario do noso Instituto. 

 

Departamento de Economía 

1) Luns 30 de Setembro.- (en colaboracion co dpto. de Bioloxía) 

Os recursos naturais como factores produtivos. Unha visión do funcionamento do proceso 

produtivo e o valor engadido xerado. Valoración dos custos do proceso de produción. 

Alumnos de Economía 1º bac. Grupos A e B. 

 

2) Xoves 3 de Outubro. 

Nº Alumnos: 25 alumnos por grupo ( 2 grupos A e B) 

Programa: Presentacion do Sector Forestal de Galicia. Valoración dos recursos forestais 

e a súa repercusión na Economía galega. 

 

3) Xoves 10 de Outubro.- 

Saída dos alumnos de Eco1 e Eco2 de 1º bac. ao Concello de O Pino, para a recollida de 

datos sobre o Proxecto Erasmus, + Camino UnE. 
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4) Luns 14 de Outubro.- (coa participación dos socios do proxecto) 

Proxecto Erasmus.- movilidade C4. Viaxe a Aire sur l´Adour (Francia). 15 alumnos de 

1º bac. 

A movilidade transcurreu do día 14  ao 18 de outubro. 

 

5) Martes 3 de Decembro.- 

Visita Concello de Santiago. Explicación  da Concelleira de Facenda sobre a 

elaboracion dos Orzamentos do Concello. 

Alumnos asistentes: Eco1 e Eco2 de 1º Bac. 

 

6) Martes 17 de Decembro.- 

Visita o Parlamento de Galicia, para asistir o debate sobre os Orzamentos da Xunta de 

Galicia. 

Alumnos asistentes, Eco1 e Eco2 de 1º Bac. 

 

7) Martes 5 de Febreiro.- 

Conferencia sobre O Camiño de Santiago, impartida polo ex-conselleiro de Cultura 

Victor Vazquez Portomeñe. 

Alumnos asistentes: Eco1 e  Eco2 de 1º Bac. 

 

8) Mércores 5 de Febreiro.- (coa participación dos socios do proxecto) 

Actividade: Movilidade C5 do proxecto Erasmus, +Camino UnE. 

Os días 5 e 6 de febreiro. Percorrido do Camiño de Santiago entre as localidades de 

Samos e Portomarín. Alumnos Eco1 e Eco2 de 1º Bac. 

 

 

Departamento de Educación Física 

ACTIVIDADES PROPOSTAS PARA ESTE CURSO 2019-20:  (En Minúscula e 

numerado:Actividades que consta na Programación – En Maiúscula: Estado das 

mesmas e realización ou non por mor do coronavirus). 

 

 

3. Organización de Competicións Deportivas durante os Recreos de Voley, 

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

participar nelas; durante todo o curso lectivo. 

FEITO TODO DENDE O PRINCIPIO DO CURSO DEICA  O 3º TRIMESTRE QUE 

NON SE PUDO REALIZAR POR MOR DO CORONAVIRUS. 

 

4. 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 terceiro trimestre. 

PREPARADA PARA O 3º TRIMESTRE (COMO TODOS OS ANOS). 

NON REALIZADA POR MOR DO CORONAVIRUS. 

 

5. 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. 

FEITO CON XOGOS COOPERATICOS MIXTOS COEDUCATIVOS. 
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6. 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. 

CANCELADA POR FALTA DE TEMPO. ( NO SEU LUGAR FIXEMOS A 

PREPARACIÓN E COLABORACIÓN CO CORREO GALLEGO NA CARREIRA 

PEDESTRE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA O 27 DE OUTUBRO). 

 

7. Colaboración co Departamento que o necesite para manter proxectos que se 

desenrolaban outros anos co noso Departamento. 

A DISPOR PARA AS ACTIVIDADES DO “175 ANIVERSARIO DO XELMÍREZ”, 

ETC... 

 

8. Realización de Carreiras de Orientación pola Alameda, Campus Universitario (e 

outras contornas-por concretar) no terceiro trimestre, para alumnado, en principio, 

de 4º E.S.O. e de 1º de Bacharelado, e con posibilidade de incluir máis cursos. 

PREPARADA PARA O 3º TRIMESTRE E CONFIRMADA PERSOALMENTE CON 

ROSA PERNAS (PRESIDENTA DA ASOCIACIÓN DE ORIENTACIÓN “CORRER E 

PENSAR”) A SÚA COLABORACIÓN, PARA DESPOIS DO 14 DE MAIO; A 

REALIZAR NO PARQUE DE GALERAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA COA 

PARTICIPACIÓN TAMÉN DOUTROS INSTITUTOS DE SANTIAGO. 

NON REALIZADA POR MOR DO CORONAVIRUS. 

 

9. Intentarase organizar unha “excursión á neve” para a práctica do Esquí a Andorra 

co alumnado de 1º de Bacharelato durante o segundo trimestre (por confirmar). 

FEITA, NO 2º TRIMESTRE, DO 1 – 8  DE FEBREIRO. 

 

10. Charla ó alumnado do centro (por determinar) por parte dun gran deportista da 

Élite. 

PARA O 3º TRIMESTRE. 

NON REALIZADA POR MOR DO CORONAVIRUS. 

 

11. Charla ó alumnado do centro (por determinar) no segundo ou terceiro trimestre, 

por parte dun Árbitro da liga ACB de Baloncesto en activo. 

PARA O 3º TRIMESTRE (COMO OUTROS ANOS), XA PREPARADA E 

ORGANIZADA CA SEGURA E PERSOALMENTE CONFIRMADA 

PARTICIPACIÓN DE JACOBO RIAL BARREIRO (ÁRBITRO DA ACB EN 

ACTIVO). 

NON REALIZADA POR MOR DO CORONAVIRUS. 

 

12. Exposición e práctica de Baile Galego e do noso Folclore Tradicional, no segundo 

ou terceiro trimestre, por parte dunha Agrupación de Baile Tradicional  (por 

confirmar), para o alumnado de 1º de Bacharelato e  con posibilidade de incluir 

máis cursos (por determinar). 

CANCELADA POR IMPOSIBILIDADE DE ACTUACIÓN DAS PARTICIPANTES 

POR TER OPOSICIÓN ESTE ANO (NO SEU LUGAR FIXEMOS A 

COLABORACIÓN NOS XOGOS POPULARES-TRADICIONAIS DO MAGOSTO O 

15  DE NOVEMBRO). 
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13. Exposición e realización dos Primeiros Auxilios ante emerxencias no segundo 

trimestre para o alumnado do centro (por  concretar). 

FEITA NO 2º TRIMESTRE. 

 

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

confirmar), por parte da Asociación de Artes Marciais Históricas Europeas de 

Compostela, durante o segundo ou terceiro trimestre (por concretar), para 

alumnado de 4º E.S.O. e 1º de Bacharelato, con posibilidade de incluir máis cursos 

(por determinar). 

PARA O 3º TRIMESTRE. COMO O ANO PASADO, NOS RECREOS DO MES DE 

MAIO OU EN SESIÓNS ENTEIRAS COMO FAI DOUS ANOS (COMO PREFIRAN 

OS/AS COLABORADORES/AS). 

NON REALIZADA POR MOR DO CORONAVIRUS. 

 

15. Charla, para o alumnado do centro (por determinar), por parte de Moncho 

Fernández, adestrador do Clube de Balondesto Obradoiro da cidade de Santiago 

de Compostela (liga ACB). Data por concretar según dispoñibilidade. 

TOTALMENTE PREPARADA E ORGANIZADA PARA O 3º TRIMESTRE CA 

SEGURA E PERSOALMENTE CONFIRMADA PARTICIPACIÓN DE MONCHO 

FERNÁNDEZ, ADESTRADOR DO OBRADOIRO. 

NON REALIZADA POR MOR DO CORONAVIRUS. 

 

16. Actividade de Campo a Través dentro do Programa Xogade de deporte escolar no 

seu apartado competitivo para alumnado de 1º e 2º E.S.O., a realizar no 1º e 2º 

trimestre.   

FEITA NO 1º E 2º TRIMESTRE O 3 DE DECEMBRO E 18 DE XANEIRO. 

 

17. Actividade de Badminton dentro do Programa Xogade de deporte escolar no seu 

apartado competitivo para alumnado de 1º e 2º E.S.O., a realizar no 1º e 2º 

trimestre. 

FEITA NO 1º E 2º TRIMESTRE O 30 DE NOVEMBRO E 25 DE XANEIRO. 

 

18. Exhibición de Bádminton de Competición pola Fegabad para alumnado do centro 

(por determinar) durante o segundo ou terceiro trimestre (por confirmar). Coa 

participación e charla do Presidente da Fegabad:  Rodrigo Sanjurjo. 

PARA O 3º TRIMESTRE (COMO TODOS OS ANOS). 

NON REALIZADA POR MOR DO CORONAVIRUS. 

 

 

Departamento de Filosofía 

1º TRIMESTRE: 

VISITA A EXPOSICIÓN: INVISIBLE.  
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Lugar Auditorio de Galicia 

Datas: 19 e 20 de Novembro 

Alumnado de 1º BACH B, C, D e 4º ESO da materia de Filosofía 

Obxectivo: reflexionar sobre o concepto de “natureza”, asocialo á construción do 

“feminino” na obra de Simone de Beauvoir   

 

DÍA MUNDIAL DA FILOSOFÍA: 

Lugar: Entrada do IES Xelmirez I 

Obxectivos: conmemorar o Día Mundial da Filosofía, declarado pola UNESCO en 2005 

Alumnado: Todo o do centro, especialmente 1º e 2º de BACH 

Data: 21 de Novembro 

Colocación de un Fotocall, mesa de xogos interactivo, concurso de Postais e mostra de 

traballos do alumnado. Exposición de cómic filosófico, e conmemoración do 

pensamento filosófico en feminino, con especial atención ao centenario do pasamento 

de Rosa Luxemburgo.  

 

2º TRIMESTRE 

O departamento de Filosofía colaborou no programa 21 dias co galego coa 

proposta: 

Cafés filosóficos (café, galletas...). 3 Xoves no segundo recreo e un 

mércores. 

Alumnado bacharelato. Lugar: Aula de Filosofía 

 Temas propostos: É posible ser comunista e de dereitas? Ensina 

a escola como é debido? É necesaria a Pena de Morte? Participou 

un total de 51 alumnos e alumnas de 4º de ESO, 1º e 2º de 

Bacharelato e  dúas alumnas de 2º de ESO. As sesións foron 

gravadas e finalmente elaborouse un vídea que recolle parte das 3 

sesións anteditas. Cada sesión tivo a seguinte estrutura:  

 Presentación do tema de conversa por un alumno/a (max. 5 

minutos) 

 Intervencións libres do alumnado  presente. (limite da 

intervención 2 min.) 

 Recapitulación final a cargo dun alumno que recollerá as 

intervencións durante o acto. (3 minutos) 

 Exerceu de moderadora a profesora Eva Garea. 

Vídeo dispoñible en: https://drive.google.com/open?id=1kOd0l-

TsMrBhR12I05toV3fSUH1JTsgb  

https://drive.google.com/open?id=1kOd0l-TsMrBhR12I05toV3fSUH1JTsgb
https://drive.google.com/open?id=1kOd0l-TsMrBhR12I05toV3fSUH1JTsgb


 

37 
 

     

Microvídeos de Filosofía: Profesora Nieves Neyra. Actividade para 

primeiro, segundo e 3º da ESO 

 

OLIMPÍADA FILOSÓFICA DE GALICIA  

Lugar: facultade de Filosofía da USC 

O Alumnado de 1º e 2º de Bach tivo a oportunidade de participar na VII Olimpíada 

filosófica de Galicia nas modalidades de Disertación e Fotografía. En total foron 

seleccionados: 

En Disertación: 4 alumnos de 1º de Bach, repartidos entre os grupos de 1º B, C e 

D e 1 alumno de 2º de Bacharelato  

En Fotografía 10 alumnos e alumnas de 1º de Bach, tamén repartidos entre os 

grupos de 1º B,C, D 

Finalmente resultaron elixidas 3 fotografías entre as finalistas e  ningúnha 

disertación. Dúas alumnas acadaron o primeiro e o terceiro premio na modalidade 

de Fotografía filosófica e representarán a Galicia na Olimpíada estatal de 

Filosofía.  

Fotografías gañadoras: 

Fotografía finalista:   

No entorno da Olimpiada promocionouse o Premio Guillermo Domínguez de Ensaio 

Subersivo  e realizouse unha exposición das postais filosóficas elaboradas polo alumnado 

do Ies Xelmirez 

 

3º TRIMESTRE: 

PARTICIPACIÓN PREMIO GUILLERMO DOMÍNGUEZ DE ENSAIO SUBERSIVO  

Un total de 7 alumnos participaron enviando traballos ao premio Guillermo Dominguez. 

O fallo do premio aprazouse ate Setembro por causa da COVID19 

EXPOSICIÓN DOS CADERNOS DE FILOSOFÍA 

Un 75% do alumnado rematou os traballos de Visual Thinking e reflexión filosófica nos 

Cadernos de Filosofía. Con eles elaborouse unha mostra nas vitrinas da entrada do 

centro que estará dispoñible ate Setembro. Esta mostra está acompañada por unha aula 

virtual que recolle o proxecto do traballo, as propostas e traballos do alumnado:  

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez/aulavirtual2/course/view.php?i

d=294  

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez/aulavirtual2/course/view.php?id=294
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesarcebispoxelmirez/aulavirtual2/course/view.php?id=294
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Departamento de Física e Química 

 Visita ó CERN, do 28 de setembro ó 1 de outubro. Alumnado de Química e Física 

de 2º Bacharelato. 

 En colaboración co equipo da biblioteca, no mes da ciencia, participación nas 

actividades da “Maxia da química”. 

 Tamén en colaboración co equipo da biblioteca, exposición sobre a táboa periódica, 

para conmemorar o ano internacional da táboa periódica. 

 Participación cos alumnos de 2º ESO no programa 21 días en galego e +. 

 Participación co alumnado de 2º e 3º  ESO  na xornada : “Dos gabinetes de ciencias 

dos institutos históricos aos clubs de ciencia e o STEM Bach”, organizada polo 

Consello da Cultura Galega. 

 En primeiro de bacharelato fíxose unha visita á exposición “Química para un mundo 

mellor” organizada pola Real Academia Galega das Ciencias no colexio Fonseca, 

con vine paneis informativos que xiran en torno ao 150 aniversario da creación da 

táboa periódica, e os principais retos do sector químico. 

 

Departamento de FOL 

1º FOL (ORD): Visita ao centro dunha profesional de Cruz Vermella que impartiu un 

taller sobre primeiros auxilios no mes de decembro. Resultou moi proveitoso para o 

alumnado, que tivo a oportunidade de poñer en práctica os coñecementos teóricos. 

Data: 9 de decembro 2019 

2º EIE (ORD): Visita ao centro dunha técnica da institución FEUGA, que veu a 

explicar ao alumnado a labor da fundación consistente en poñer en contacto ás 

empresas co alumnado. Unha actividade importante de cara á inserción laboral do 

alumnado. Data: 21 xaneiro 2020 

 

Departamento de FPB de Informática de Oficina 

Na FPB II levouse a cabo un programa de prevención de consumo de drogas, tics e 

xogos de azar en contextos educativos. Este taller impartiuse durante cinco sesións do 

primeiro trimestre. 

Alén diso, ao longo do segundo trimestre estimouse oportuno ofrecer unha charla 

orientativa sobre as diferentes opcións educativas que ten o alumnado logo de acadar o 

título da FPB II. A esta sesión informativa tamén foron convidadas as familias. Desde o 

departamento de Orientación informouse tanto ao alumnado como ás familias sobre as 

distintas modalidades de Bacharelatos e os diversos Ciclos Medios. Ademais, 

achegáronse ao instituto dous docentes que imparten clase en distintos Ciclos Medios de 

Santiago de Compostela para describir a oferta educativa que ofertan os centros en que 

dan clase e responder as dúbidas do alumnado. 
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Por mor do COVID-19 quedaron no tinteiro sen poder levarse a cabo dúas tarefas 

programadas para a FPB II, unha sobre Educacional Emocional e outra sobre os mitos 

das adicións. 

 

Departamento de Francés 

Debido ao estado de alarma e á suspensión das clases presenciais no mes de marzo, moi 

poucas das actividades previstas se puideron levar a cabo: 

 

 Decembro: Concurso de postais de Nadal para 1º e 2º de ESO: 

 

 27 de Xaneiro - Teatro no Colexio La Salle: 

 Quasimodo - participaron 70 alumnos/as de 2º e 3º de ESO. 

 Quasimodo 100% - foron 58 alumnos/as de 4º de ESO e BAC. 
En colaboración con outros departamentos (outras linguas, economía, historia, filosofía, 

...) para a conmemoración de certas datas : 

 

 Violencia de Xénero/Carteis de repulsa - Participa o alumnado de 2º de BAC: 

 

Departamento de Lingua Galega e Literatura 

Programa 21 Días co galego e +, no que o IES Xelmírez participou como centro piloto. 

Durante 21 días o alumnado foi convidado a vivir en galego e estivo acompañado 

lingüisticamente polo seu profesorado.  

Ademais realizáronse 19 dinamizacións diferentes nos recreos, varias delas promovidas, 

elaboradas e coordinadas por alumnado de 2º, 3º ESO C e 1º de Bacharelato C e D.  

Durante o 1º trimestre, participaron aínda na redacción de guións e na gravación de catro 

vídeos que tiñan por finalidade dar a coñecer o noso centro e os proxectos educativos que 

desenvolvemos.  

 

BIBLIOTECA: vitrina coeducativa alumnado de Coeducación e de Igualdade de xénero. 

 

Igualdade de Xénero e Coeducación 

 

25 N (acto celebrado polo concello na Praza do Obradoiro). NON SÓ 25, FEMINISMO 

365 (violencia machista en datos, co alumnado voluntario de Igualdade de Xénero e 

Coeducación) 

 

 

Portugués 

 

Conmemoración do día 25 de abril. Envío de poemas, textos e presentacións sobre a 

Revolução dos Cravos. 

Participación no Concurso Internacional de Leitura organizado polo Instituto Camões. 
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1º ESO  

 

Conversa por videoconferencia coa escritora Rosa Aneiros en 1º ESO A, B e 

AGRUPAMENTO, o martes 9 de xuño de 11:35 a 12:25, sobre o libro de Xelís, O guieiro 

das botellas de mar. 

 

Portugués: Conmemoración do Día Internacional da Paz e a Non-Violencia. Confección 

dun mural sobre Gandhi. 

 

2º ESO 

  

Celebración do Día de Rosalía:  varios alumnos e alumnas de 2º ESO irromperon nas 

aulas interpretando Negra sombra e Soia para recordarnos que a nosa poeta máis 

internacional estaba de aniversario 

 

Celebración, por videoconferencia, dun debate seguindo as normas dos debates de 

competición. 

 

Igualdade de Xénero: taller de micronarrativas dixitais (amor romántico, representación 

mediática  e contradiscurso). Dividiuse ao alumando en dous talleres.  

 

3º ESO 

 

Encontro literario co escritor Héctor Cajaraville que guiou aos lectores da súa obra 

Once portas pola antiga muralla da cidade e os seus accesos.  

 

Colaboración co proxecto SEMGAL na elaboración de distintos materiais que tiñan por 

obxecto a divulgación dun ciberfestival de curtametraxes realizadas polo alumnado. 

 

4º ESO 

 

Portugués: Participación no programa de radio escolar Ponte...nas Ondas na celebración 

do Día Mundial da Radio. O alumnado gravou un programa de radio, deseñado por 

eles/as, e subiuno á páxina web de Ponte... nas Ondas. 

 

Conmemoración do Dia de Camões. O alumnado gravou un vídeo para conmemorar esta 

data. 

 

1º BAC 

 

Igualdade de Xénero  

 

8M. Exposición na entrada do instituto cos carteis deseñados polo alumnado da materia 

 

Portugués: Conmemoración do Día do Holocausto. O alumnado confeccionou un mural 

sobre portugueses/as nos campos de concentración 

º BAC 
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Paseo literario por Ourense o 5 de marzo poñendo especial atención a lugares 

significativos relacionados cos autores Otero Pedrayo, Blanco Amor e Celso Emilio 

Ferreiro, estudados no curso. A visita concentrouse en tres lugares: Trasalba (Casa-

Museo de Otero Pedrayo), cidade de Ourense (Ruta de A esmorga) e Celanova (Casa 

dos Poetas, Mosteiro de San salvador e as súas interesantes dependencias).  

          Esta actividade, ademais de estar relacionada co contido do currículo de 

Bacharelato -e por iso mesmo considerarse moi interesante para a formación do 

alumnado- sempre serve tamén para fomentar a relación entre os propios alumnos e o 

profesorado fóra das aulas.  

      Por outro lado, desenvolveuse sen ningún problema. O alumnado foi moi receptivo 

ás propostas, manifestou explicitamente que foi do seu agrado e todos pasamos un 

tempo en harmonía. 

      Hai que destacar que, por razóns obvias, as actividades complementarias están moi   

restrinxidas para 2º Bach. 

 

Departamento de Inglés 

- PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA E CULTURAL 

Viaxe a CHESTER (INGLATERRA) 

Alumnado de 3º ESO 

Datas: do 27 de setembro ao 4 de outubro de 2019 

Nº participantes: 33 alumnos/as e 2 profesores/as 

OBXECTIVOS: 

Coñecer a cultura inglesa a través do contacto directo coas familias e a escola utilizando 

a lingua inglesa como vehículo de comunicación. 

O programa consta de actividades de aula, visitas culturais, excursión a Liverpool e 

estadía en casas de familias británicas.  

ERASMUS + 

2º ano de participación nos programas de Erasmus +:  

TRIC: Bullying e Cyberbullying (traballando especificamente con alumnado de 2º, 3º e 

4º ESO).  

+ CAMINO UnE (traballo específico con alumnado de 1º BACHARELATO) 

(Estas actividades tan só se pudieron realizar ata a data de finalización das clases 

presenciais, debido á COVID 19) 
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- CINE NUMAX 

CINE EN VERSIÓN ORIXINAL (NA SALA “NUMAX”) para o alumnado de 4º ESO, 

1º e 2º BACHARELATO - The Miseducation of Cameron Post: Foi unha actividade en 

xeral ben recibida polo alumnado, que en moitos casos derivou nun debate posterior 

acerca da discriminación por razóns de sexo e incluso raza e relixión. 

CUSTO:  4,00€ por alumno/a (2,00€ aportados por cada alumno/a e os outros 2,00€ , 

pola  ANPA). 

Esta actividade tivo lugar antes das vacacións de Nadal. 

 

 CHARLAS TEMÁTICAS DO PROGRAMA “A PONTE” 

 

CHARLA PARA O ALUMNADO DE 1º BACHARELATO - “Words that tell us 

stories: why do meanings change?; Palabras que nos contan historias: Por qué cambia o 

significado das palabras? : En xeral foi ben recibida polo alumnado ao tratar 

vocabulario e expresións empregadas por xente da súa idade que non se soen ver nas 

clases. En moitos casos, propiciou que varias persoas empezasen a usar esas expresións 

no seu día a día ao realizar as distintas tarefas orais entre iguais. 

Esta charla tivo lugar o mércores, 22 de xaneiro de 2020 Hora: 11,35 – 12,25 horas 

Relatora: Belén Mendez Naya (Profesora da Facultade de Filoloxía) 

PROXECTO SEMGAL: 

O noso departamento tamén participou no proxecto SEMGAL en colaboración con outros 

departamentos do Centro. 

Departamento de Matemáticas 

Papiroflexia co club de Ciencia  

No programa “21 días co galego e +”: 

 Pasa palabra: O rosco matemático  

 Recreos de enigmas matemáticos  

 Videos matemáticos: 

Medidas traicionáis (1º, 2º ESO)  

Conceptos matemáticos (3º ESO) 

Matemáticas na nosa vida (4º ESO) 

Funcións (1ºBACH) 

Canguro Matemático (inscritos, pero non chegou a realizarse) 
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Departamento de Música 

- Saídas didácticas aos Concertos do Auditorio de Galicia.. 

- Saídas didácticas "A música da natureza", coa chegada da Primavera nos arredores do 

Instituto, escoitar os sons e melodías dos paxaros de Santiago. 

Saída a Madrid do grupo de artes escénicas e o agrupamento. 

Obxectivo: afondar nos coñecementos da materia de artes escénicas, teatro e ópera. 

Datas: 5 a 8 de novembro de 2020. 

Alumnado: 26 alumnas e alumnos de 4º da ESO que cursan as devantidas materias 

Viaxe a Madrid para coñecer o funcionamento do Teatro Real no momento da produción 

dunha ópera: visita guiada aos obradoiros de caracterización, de vestiario, de 

escenografía, o traballo dos equipos de produción e rexiduría e, sobre todo, os ensaios de 

coros, solistas e a orquestra. Así mesmo,  asistirase a unha representación operística 

(L’elisir d’amore, de Donizetti) e a unha función de teatro, e faráse un percorrido literario 

polo Madrid dos autores teatrais máis destacados desde Garcilaso de la Vega ata Miguel 

del Arco ou Alberto Conejero. 

 

Departamento de Orientación 

 Obradoiro de drogodependencias: UMAD-Concello de Santiago.  4º ESO e FP básica

 Novembro 

Charla Sensibilización fomento da doazón de órganos: ALCER- Coruña 4º ESO

 Novembro 

Programa “ Educación afectivo-sexula”: Centro Quérote + 3º ESO e FP básica

 Outubro e Novembro 

Proxecto EmocionadXs: ICE-USC 1º ESO  ( unha sesión por cancelación por 

coronavirus) Marzo  

Charlas temáticas programa A Ponte – USC Programa A Ponte – USC 1º  

bacharelato Xaneiro 

Encontros na USC 2018: USC 1º Bacharelato Xaneiro 

Xornadas de Orientación: D. Orientación Ciclos, 4º ESO, 2º Bacharelato e FPbásica

 Xaneiro,  

Actividade Un mundo en movemento: cuestión de dereitos: Médicos do Mundo 4º da 

ESO Novembro 
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Teatro foro: Adición ao xogo : ARELAR/ Concello de Santiago 3º ESO A

 Xaneiro, febreiro, marzo 

Teatro foro: Ciberbulliyng: ARELAR/ Concello de Santiago 3º ESO B

 Xaneiro, febreiro e marzo 

POAP D. Orientación 4º da ESO e 4º da ESA Marzo, abril 

Charlas ABAU: D. Orientación 1º  e  2º Bacharelato, ordinario e adultos

 Febreiro, 

Campaña de sensibilización: Coñecendo o dano cerebral adquirido: Sarela , asocación 

do dano cerebral de compostela 1º e 2º da ESO  Xaneiro 

 

Departamento de Relixión 

O alumnado de relixión ademais realizou  durante o curso as seguintes actividades 

complementarias: 

         - Durante o mes de Setembro o  alumnado de relixión  ademais de coñecer a 

programación e a organización das clases e comezar xa co primeira unidade didáctica, 

realizou diferentes actividades relacionadas co coidado da natureza, a nosa casa, e os 

problemas que está a xenerar o noso estilo de vida consumista na contaminación, 

cambio climático, extinción de especies, desertización.... 

                                      -----visionado de diferentes vídeos sobre o tema 
                                      -----Análise de noticias actuais de diferentes países 
                                      -----Reflexión e debate 

        - Durante o mes de Outubro o  alumnado  de Bacharelato coñeceu da man de 
representantes da Campaña Mundial de Acción pola Educación, o programa de 
formación de Activistas Xuvenís que se puxo en marcha no mes de xaneiro e no que 
participaron dúas alumnas de 1º de BAC. 
O alumnado da ESO traballou con diferentes materias de ONGDs , os dereitos humanos 
e os ODS, obxectivos de desenvolvemento sostible. 
 
        - No mes  de Novembro   o alumnado de relixión traballou a Convención dos 
Dereitos do Neno con diferentes actividades de análise da realidade e reflexión, 
utilizando materiais de UNICEF. 
O alumnado de 1º da ESO recibiu tres talleres sobre a nosa pegada ecolóxica e como 
elaborar un clipmetraxe, da man do técnico de educación de Manos Unidas. 
 
       - No mes de Decembro os tres grupos de 1º da ESO realizaron cada un un 
clipmetraxe sobre a pegada ecolóxica que estamos a deixar no noso mundo, despois de 
reflexionar, debatir  e buscar maneiras para reducila e eliminala. Os tres clipmetraxes 
realizados se presentaron al concurso de Manos Unidas que realiza todos os anos. 
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          - No mes de Xaneiro o alumnado realizou diferentes actividades con motivo da 
celebración do Día escolar pola Paz e a non Violencia. 
 O alumnado de relixión participou no programa 21 días co galego en colaboración co 
departamento de galego. O alumnado elaborou videos en galego sobre personaxes, 
asociacións...  que dedican a súa vida a ser constructores dun mundo en paz para todos 
e todas. 
                                                                                                                  
         - No mes de Febreiro o alumnado de relixión traballou o tema de menores 
soldado con pequenos videos, noticias, reflexións e postas en comun axeitadas a cada 
curso. 
O día 7 de febreiro todo o alumnado de relixión participou dunha charla-coloquio 
impartida polo misioneiro comboniano Ismael Piñón López, graduado en ciencias da 
información, faloulle o alumnado dos diferentes proxectos de desenvolvemento que 
participou no Chad: formación de mulleres, igualdade de xénero, construción dunha 
escola de primaria... 
O 19 de febreiro todo o alumnado de relixión e o grupo solidario participaron dunha 
charla-coloquio co título A igualdade está nas túas mans, impartida por un grupo de 
mozos e mozas do Ecuador ,activistas xuvenís en proxectos educativos no seu pais. 
 
        - No mes de Marzo o alumnado reflexionou sobre a igualdade do home e a muller 
con diferentes dinámicas e actividades, entre outras visionado de diferentes videos 
sobre o tema de diferentes ONGDs, cabe destacar Mujeres que construyen futuro y  La 
luz de las niñas de Entreculturas. 
 
A partir do 13 de Marzo suspendeuse toda actividade lectiva presencial debido a 
situación de pandemia provocada pola covi-19, razón pola que, non se poideron 
realizar máis  actividades didácticas complementarias.   
 
ANEXO- Grupo solidario 
A maiores de estas actividades relacionadas ca materia de relixión, a profesora Teresa 
Abalde coordina dende fai varios anos un grupo solidario, formado por  alumnos e 
alumnas do instituto que libre e voluntariamente deciden que queren poñer o seu 
“gran de area” para cambiar o mundo. 
Cada curso o grupo está aberto a todo o alumnado do centro e realizamos actividades 
de información, formación, concienciación  e acción en temas de solidariedade. A 
novedade este curso é que no grupo houbo alumnado de todos os cursos,  en total 
formaron o grupo 22 alumnos/as 
Este curso realizamos varias campañas de recollida de roupa, alimentos, tapóns, 
produtos de hixiene e limpeza... en colaboración con asociaciones da nosa cidade:  
Centinelas, Albergue de san Francisco, Banco de alimentos...tamén seguimos 
formándonos e investigando  sobre a realidade do noso mundo, a sostibilidade e a 
importancia dos encontros entre as persoas para transformar a realidade e na certeza 
de que solo conseguiremos este obxectivo, traballando en rede. 
Este grupo forma parte da  Rede Solidaria da Mocidade da ONG Entreculturas e cada 
ano temos actividades conxuntas o longo do curso con alumnado de outros centros de 
Galicia. Este curso as actividades foron: 

• Colaboramos coa recollida do  banco de alimentos o 4 e 5 de outubro. 
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• Durante a segunda semana de outubro, as alumnas do grupo  organizaronse para 
ir polas diferentes aulas de 1º da ESO presentando o grupo solidario e animando 
o alumnado a participar. 

• Participamos na asamblea de principio de curso o 9 de Novembro na Coruña. 
• A primera semana de decembro colaboramos ca fundación Glorr Humanitaria, 

realizando unha recollida de roupa no instituto. 
• Realizamos tres talleres, durante o mes de Novembro , co técnico de educación 

de Manos Unidas sobre “A pegada  ecolóxica” e realizamos con posterioridade 
un clipmetraxe co  tema E ti,que pegada deixas?, para participar no concurso 
que organiza Manos Unidas  todos os anos. 

• No mes de dicembro traballamos na súa elaboración  e no mes de xaneiro 
presentamos o clipmetraxe titulado, Non teño nin idea???, trataba sobre a 
contaminación e explotación infantil que produce a fabricación dos aparellos 
electrónicos que usamos diariamente. 

• Colaboramos nunha  segunda recollida  co Banco de alimentos en diferentes 
supermercados de Santiago os días 22 e 23 de Novembro. 

• A semana do 16 de dicembro organizamos un mercadillo de comida nos recreos, 
para recaudar cartos para o Albergue de Xoán XXIII 

•  O 14, 15 e 16 de febreiro participamos no Encontro Global da rede solidaria en 
Madrid. 

•  O 19 de febreiro recibimos a visita dun grupo de compañeros de Fe- alegría 
Ecuador que nos contaron as súas experiencias e poidemos conversar con eles. 

 
A pesar da situación creada pola pandemia, penso que foi un curso moi activo pois 
empezamos moi pronto a realizar actividades, do que programaramos  nos quedaría 
sin facer dúas actividades de visibilización do grupo no  centro: Un video de 
presentación de 1 minuto e unha performance. 
 
Todas estas actividades resultan moi motivadoras para a profesora e o alumnado que 
participa, pois pouco a pouco, van acercándose o mundo do voluntariado aprendendo 
e interiorizando valores como a entrega, o respeto, o servicio, os coidados os demais... 
facéndose conscientes da importancia da sua colaboración na construcción dun mundo 
mellor e maís xusto para todas as persoas que viven nel,  independentemente do pais, 
raza, relixión, ideoloxía, sexo...tendo moi claro que,  o que cada un deixe de facer, 
ninguen o fará e que OUTRO MUNDO É POSIBLE. 
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OUTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER CONTINUADO REALIZADAS AO 

LONGO DO CURSO 

 

ACTIVIDADES DO 175 ANIVESARIO 

  Co galo da celebración do 175 aniversario do instituto planificou unha ambiciosa 

batería de  actividades extraordinarias a partir de xaneiro de 2020.Exposicións, 

xornadas, mesas redondas, actuacións musicais, actividades deportivas, eventos 

vencellados á internacionalidade do noso labor docente, ían prolongaranse durante todo 

o ano 2020, copando mesmo o 1º trimestre do curso 2020-2021. Lamentablemente a 

maioría delas tiveron que ser adiadas ou suspendidas: 

 Si que se realizaron: 

Acto inaugural (17 de xaneiro) 

Xornadas Calviño (3-4-5 Marzo) 

Ciclo de Cinema Galego ( poideron celebrarse as sesións do 3 e o 10 de marzo pero o 

resto tiveron que ser suspendidas) 

Xornada Clubs de ciencias Dos Gabinetes de Ciencias dos institutos históricos. Esta 

xornada, organizada polo Consello da Cultura Galega en colaboración co IES Arcebispo 

Xelmírez I, estará centrada nos Clubs de Ciencia e no STEMbach. (11 de marzo) 

Actividades deportivas  

Coidadores do río Sarela (12 de marzo) 

O resto tiveron que ser suspendidas ou adiadas. Esperamos poder realizar algunhas delas, 

exposicións, torneo de xadrez, teatro.., o próximo curso. 

 

ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 RESUMO ACTIVIDADES  BIBLIOTECA  

Actividades desenvolvidas:  Formación de usuarios 

 Dende a biblioteca escolar, entendemos o termo “formación de usuarios” como 

todas as accións dirixidas á aprendizaxe na utilización da biblioteca e os seus recursos. É 

unha das funcións esenciais das bibliotecas escolares.  
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 O programa presenta os contidos de xeito gradual, distribuídos en dous niveis:  

  

 Formación no uso da biblioteca, dende a simple orientación nos seus 

espazos e dominio dos seus recursos: que é a biblioteca, que podemos atopar nela, 

para que nos pode servir.  

 Formación no uso dos materiais e instrución bibliográfica. Coñecer as 

fontes de información. 

  

 Sesións de acollida 

  

 Ao inicio do curso, recibimos o novo alumnado de 1º da ESO, para que se 

familiaricen coa biblioteca escolar, que coñeza a súa organización e funcionamento, que 

sexa quen de acceder a calquera documento para ler ou para obter información.  

 

Novembro: Mes da ciencia 

Concurso de Fotografía Matemática:  

O alumnado participante tivo que presentar unha fotografía inédita ( que non fora 

premiada ou seleccionada noutros certames) relacionada con nosa contorna e c co mundo 

matemático nas súas múltiples  manifestacións ( xeometría, mosaicos, simetrías, cálculo 

numérico, estadística e azar ..) 

A Maxia da Química (1º e 2º ESO) 

Nunha entretida e fascinante sesión no laboratorio de Química, o alumnado,  acompañado 

pola  profesora Mercedes Neira, foi testemuña dos prodixios das reaccións químicas e os 

seus sorprendentes, espectaculares e inesperados resultados. 

Ano Internacional da tabla periódica 

Fixemos unha exposición de tablas periódicas na entrada do Instituto, cunha breve 

explicación sobre Mendeleiev e outors cientificos e científicas que contribuiron de forma 

destacada a súa creación 

En colaboración co alumnado de ESO de Química, fixemos unha exposición de todos os 

elementos químicos  cun exemplo da súa utilidade ,  

25 de novembro: Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a 
Muller 

  

 Compostela en negro  

Todo o Centro  se sumou á campaña promovida polo concello que baixo o lema “Contra 

as violencias,educación” quixo este ano 2019 poñer o foco no ensino e nos máis novos e 

novas.  

Noso centro participou coa elaboración dun video titulado “Violencia de xénero”  

https://www.facebook.com/territoriodasmulleres/videos/1392735907561054/ 

https://www.facebook.com/territoriodasmulleres/videos/1392735907561054/
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Performance contra a vilolencia de xénero. 

Esta actividade foi deseñada e elaborada conxuntamente entre o equipo da 
biblioteca e o alumnado das materias de igualdade e coeducación. 
Un grupo de alumnas vestidas de negro , con máscaras brancas levavan uns carteis 
con datos sobre a violencia de xénero. Durante os recreos e no momento da saída 
permaneceron en ringleira polos corredores e nas òrtas co fin de sensibilizar a toda 
a comunidade educativa. 
 

Samaín 

 

O alumnado de ESO, axudado polos departamentos de Plástica, Lingua Galega e o equipo 

da biblioteca, afondou no significado do Samaín e colaborou na exposición que fixemos  

na entrada. 

 

Decembro: Nadal 

 

Igual que o ano pasado celebramos o Nadal cunha divertida árbore de disolucións. 

 

27 de xaneiro: Día da Memoria do Holocausto e de Prevención dos crimes 
contra a Humanidade 

Coincidindo co final da primeira avaliación do presente curso 2019-2020, o alumnado 

de alemán realizou unha actividade que rematou coa estadía de unha semana en Berlín  

e visitou un campo de concentración. ).  

O 27 de xaneiro, día internacional de conmemóración das vítimas do Holocausto, e 

posto que gran parte das tarefas realizadas durante a viaxe tiñan que ver con este tema, o 

alumnado  a profesora de alemán en colaboración co equipo da biblioteca, recompilaron 

fotos e o material traballado en Berlín (as súas exposicións, as fotos que se fixeron e as 

entradas no diario da viaxe) para darlle forma a unha exposición personalizada sobre 

este tema que marcou a historia do século XX.. 

30 de Xaneiro: Día Escolar da Paz e a Non Violencia 

O alumnado de 1º ESO, en colaboración co equipo da biblioteca, elaborou uns murais 

para conmemorar este día que foron expostos polos corredores do centro 

 

 

11 de febrero: Día da muller e da nena na ciencia. 

 

Para conmemorar o Día da muller e da nena na ciencia, programamos unha serie de 

charlas divulgativas para todo o Alumnado de ESO.  

Carme Mariño García;  graduada en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais, e cun master 

pola Universidade de Vigo, e actualmemte traballando como investigadora nesa mesma 

universidade, ademáis de ser exalumna do noso centro, impartiu a charla “O caso Jennifer 

e John, sexismo na ciencia”  para o alumnado de 1º ESO A,B,C e de 3º ESO A,B. 
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Marisa Souto Grandal, profesora de ensinanza secundaria , acompañada polas suas 

irmás María del Carmen e Elvira Souto Grandal ( profesora do IES Xelmirez I), 

impartiu a charla sobre a vida e obra da súa aboa  Ánxela Ruíz. 

A esta charla acudiu o alumnado de 3º ESO C, 4º ESO A, B, C 

María Jesús Mascareñas, profesora de Historia no IES Xelmirez I, e actualmente a 

responsable da Biblioteca Histórica impartiu a charla “ Científicas no IES Xelmirez I” , 

na que fixo unha breve semblanza dunha serie de científicas que estiveron relacionadas 

co nos centro.  Esta charla foi para o alumnado de 2º ESO A,B,C 

 
8 de marzo: Día Internacional da Muller.  
  

O alumnado da materia de Coeducación, en colaboración co equipo da biblioteca, 
montou unha exposición  na entrada do centro con fotografías das mulleres máis 
relevantes do movemento feminista, e elaborou unha serie de bocadillos con frases 
destas mulleres.  
  

Fixemos asimesmo unha exposición, facilitada pola facultade de Matemáticas;  na 

entrada principal do Centro sobre as mulleres que máis contribuiron ao desenrolo desta 

disciplina. 

 

Actividades desenvolvidas:  Fomento da lectura  

23 de outubro: Charla e lectura de poemas “ Ámeto Mítico” 

 

En colaboración coa fundación Uxio Novoneyra, que organizou unhas residencias 

literarias internacionais co obxectivo de reactivar a temática xacobea na poesía actual 

puidemos disfrutar  do “Primeiro Itinerario Cultural Europeo” a través da poesía.  

A finalidade destas residencias internacionais e recuperar o “ámeto mítico”, esa xeografía 

soñada do pais que imaxinou Uxio Novoneyra na obra do mesmo título. 

Os poetas Grace Wellis (Irlanda), Damián Rabilero (Cuba), Tálata Rodriguez 

(Colombia), Diego Horschowski (Argentina), Fátima N. Delgado (Galicia) y Liza 

Fernandes da Silva (Brasil), fixeron o Camiño francés en terras galegas, e escribiron unha 

composición de temática xacobea. Nunha aula de poesía compartiron as súas creacións 

co alumnado de 1º de Bacharelato do noso centro, o que resultou unaha experiencia do 

máis gratificante. 

 

24 de outubro: Día das Bibliotecas 

  

Para conmemorar o día das bibliotecas (24 de outubro), deseñamos as seguintes 

actividades:  

Exposición fotográfica na entrada do centro fixemos unha exposición de fotografías 

das bibliotecas do concello de Santiago e unha selección de citas sobre as bibliotecas, 

recompiladas polo alumnado de 1º e 2º de ESO. 

Visitas guiadas a outras bibliotecas. O alumnado de 1º de ESO visitou a  Biblioteca 

Ánxel Casal, onde puido ver como funciona unha biblioteca municipal, as distintas 

seccións en que está organizada e as actividades que se poden realizar na mesma: 

escoitar música, ler a prensa, ver películas e, por suposto, ler e levar libros (en papel e 

dixitais).  
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21 de Febreiro: Día da Lingua Inicial 

 

O equipo da biblioteca, sumouse e participou activamnete no programa “ 21 días co 

galego e +. 2020.    

 

 

24 de febreiro: Día de Rosalía 

 

Honramos á nosa poeta máis internacional cunha magnífica actuación: os alumnos Artur 

Sanín co violonchelo, Pablo Gómez  co violín e Celia Lema  cantando, irromperon nas 

aulas interpretando Negra Sombra , Soia, entre outros poemas de Rosalía. 

Na entrada fixemos unha exposición de debuxos de Rosalía feitos polo noso alumnado: 

 

 

Actividades que non puidemos facer no Instituto debido a suspensión das clases, 

Estas actividades as realizamos no blog da biblioteca , publicando  traballos feitos 

polo alumnado e plo equipo da biblioteca.  

 

Premios San Clemente 

 

Colaboramos co Instituto Rosalía de Castro, organizador deste premio literario. Para cada 

unha das tres obras premiadas, seleccionamos un grupo de alumnos e alumnas de 1º de 

bacharelato, orientados por dúas profesoras. O obxectivo é facer unha lectura crítica e 

preparar  unha serie de preguntas para cada obra para os encontros cos escritores  

 

23 de abril: Día do libro 

 

Actividade: Eu recoméndovos este libro 

 

Continuando coa actividade iniciada o curso pasado , este ano o  alumnado, tiña que 

recomendar  unha lectura dos fondos da  biblioteca.  

 

25 de abril: conmemoración da Revolución dos Caraveis 

 

5 de maio: Día da Lingua e da Cultura Portuguesa  

 

17 de maio: Día das Letras Galegas 

Para conmemorar este día,divulgariamos a vida e obra do escritor premiado nesta edición. 

 

 

Actividades desenvolvidas durante todo o curso escolar 

 

Clubs de lectura. Encontros con escritores 
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No IES Xelmirez I, funcionaron neste curso catro clubs de lectura, quedando sen facer as 

últimas reunións programadas, debido a suspensión das clases, que esperamos retomar o 

curso próximo  

 

Club de lectura “Poza de libros, bar de lecturas” coordinado por Carme Moure. 

 

Club de lectura “Xelmilectorxs” coordinado por Paula Rios. 

 

Club de lectura “As grumetes de Antilope” coordinado por Fernando Gómez Montiel. 

 

Club de lectura “Palabras compartidas” coordinado por Olga Iglesias de la Fuente. 

 

Blog da Biblioteca 

 

Este curso iniciamos un novo blog no que publicamos todas as actividades realizadas a 

partir do segundo trimestre, materiais elaborados para as distintas conmemoracións, fotos, 

videos:  

http://bibliotecaxelmirez1.blogspot.com/2019/ 

 

Perfil de Instagram 

 

Iniciamos unha conta de Instagram para facer máis visibles entre o alumnado as novas da 

biblioteca, actividades, noticias, novas adquisicións de libros …. 

“bibliotecaxelmirez1” 

 

Xadrez os mércores. Data de inicio: 4 de outubro 

 

Como en cursos anteriores e grazas á moi boa colaboración coa Asociación de Nais e Pais 

de alumnas/os (ANPA), mantivemos a actividade de xadrez que tanto éxito acadou nos 

anos anteriores. Os mércores de todo o curso, durante os dous recreos, o mestre FIDE 

(Federation Internationale des Echécs), Fernando Sánchez, xogou partidas simultáneas 

cos alumnos e alumnas, ensinándolles movementos e tácticas do xogo. 

Organizamos un campionato o 18 de decembro, acadándose un total de 18 participantes 

e sendo campión Juan Trastoy Fuentes,  e subcampión: Ángel Rafael Benitez Recalde  

 

Quedou sen poder realizarse un torneo de Xadrez intercentros, no que estaba previsto que 

participasen os centros públicos de ensino medio de Santiago. Tiñan confirmada a súa 

asistencia además do noso, IES Eduardo Pondal, IES Xelmirez II, IES Pontepedriña, IES 

Rosalía Castro, as sesións do torneo tiñamos previsto facelas o 18 e o 25 de marzo no 

Hostal dos Reis Católicos. 

 

Exposicións- recomendacións de lecturas para educar en igualdade 

 

http://bibliotecaxelmirez1.blogspot.com/2019/
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Ao longo de todo o curso, e coincidindo coas commemoracións, realizamos exposicións 

de libros na vitrina de coeducación da entrada da biblioteca na que quixemos resaltar e 

pór en valor as obras realizadas por mulleres. Así:  

14 de outubro: Día da escritora        Mulleres e filosofía     Novedades Feminismo                           

Berta Dávila, autora leida no club de lectura          8 de marzo   

       Recomendacións para leer no verán 

 

 

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA. 

 Antes de comezar coa descrición detallada das actividades compre salientar que a 

ORDE do 2 de xuño de 2020 pdeixou sen efecto as bases e as convocatorias das axudas 

para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade 

pública e privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non 

universitarios, para o curso escolar 2019/20 (códigos de procedemento PL500A e 

PL500B), como consecuencia do peche dos centros educativos por causa do COVID-19.  

Por iso advertimos que as actividades que non viron a luz este curso, farano no vindeiro 

curso. 

 

   3.- Descrición detallada da actividade e orzamento estimado. 

   A seguir  detallamos os pormenores de cada actividade. 

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

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

Lingüística participou na dotación de materiais bibliográficos e videográficos en galego 

con valor didáctico, demandados pola comunidade educativa. Por isto procuramos 

informarnos e informar das novidades editoriais que saíron ao mercado e poñendo en 

coñecemento da comunidade educativa todas as adquisicións que se realizaron. Neste 

punto foinos de gran axuda a relación de cooperación e amizade que mantivemos 

durante este curso co creador do blog sobre crítica literaria Armando Requeixo 

(http://armandorequeixo.blogaliza.org/ ), que nos tivo ao tanto de todo canto en lingua 

galega se publicou no país. 

1.2. Estableceuse unha colaboración activa coa biblioteca e os clubs de lectura, 

tanto co club de lectura de alumnos/as como co club de lectura de pais e nais, a fin de 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200611/AnuncioG0535-030620-0001_gl.html
http://armandorequeixo.blogaliza.org/
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introducir obras de lectura en galego, ben orixinais de autores galegos, ben traducións. 

Tamén traballamos conxuntamente coa biblioteca na celebración do día de Rosalía, o 

pasado 24 de febreiro. 

Así, incentivamos a lectura, favorecemos a mellora das habilidades lectoras na nosa 

lingua e poñémola en valor como lingua de cultura. Esta actividade afecta a totalidade 

do alumnado do centro, e tamén a aquelas familias vencelladas ao club de lectura da 

biblioteca do centro. 

 

2. Continuación do grupo de teatro “Vai no Dentista”. 

Como nos anos anteriores o traballo do grupo de teatro merece unha mención especial. 

Vai no Dentista traballou dúas obras novas, que lamentablemente non se chegaron a 

estrear. 

Ademais, realizou numerosas intervencións de microteatro no instituto con ocasión de 

diversas efemérides. 

2.1. Organización do Certame de Teatro Intercentros de Santiago e comarca. Durante 

este curso o EDL do IES Arcebispo Xelmírez I, organizou e programou a XXV edición do 

Certame de Teatro Intercentros. Había moitas actividades programadas e rexistrabamos 

récords de participación, pero lamentablemente non se puido levar a cabo por mor da 

pandemia. 

 

2.1.1. Criaturas. Como xa se dixo anteriormente, Vai no Dentista traballou dúas obras 

este curso, tamén durante o confinamento. A primeira delas é Criaturas, 

Baseándonos nunha obra do grupo catalán  T de Teatre, quixemos representar a difícil 

relación de pais e nais cos seus retoños. 

• https://www.youtube.com/watch?v=nMGgA_YTZ04 

• https://www.youtube.com/watch?v=BvG2wPkB8mE 

• https://www.youtube.com/watch?v=1uTbnbBMoZc 

2.1.2. A volta ao mundo. Non se chegou a escenificar a obra. 

https://www.youtube.com/watch?v=nMGgA_YTZ04
https://www.youtube.com/watch?v=1uTbnbBMoZc
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2.1.3. Fóra de xogo. Un equipo de fútbol formado por 6 rapaces e rapazas, máis tres 

músicos, aparecen diante e detrás da rede dunha portería de fútbol, sobre un terreo 

de xogo, coma se estiveran xogando o partido das súas vidas, onde explican e analizan 

en monólogos intimistas, ás veces difíciles de dixerir, os problemas aos que se 

enfrontan no seu día a día no instituto e coa familia; problemas que eles non son quen 

de resolver, e aos que a sociedade non lles da solución deixándoos totalmente Fóra 

de Xogo. Fóra de Xogo é a adaptación da obra do mesmo nome de Toni Misó, Fuera 

de Juego. 

Con esta obra de finais do curso pasado presentámonos aos Premios Buero de Teatro 

Joven, e resultamos gañadores da fase autonómica, e merecedores dunha mención 

de honra na fase nacional: mención especial polo acercamento da filosofía aos mozos 

e mozas e por unha atractiva posta en escena. 

• https://www.youtube.com/watch?v=1nY_DC7jc9o 

 

Naturalmente o EDL acompañou e acompañará ao grupo en todo momento, e debemos 

afirmar que a repercusión que este premio e mención tiveron entre o alumnado do 

instituto, tanto os que colaboran no teatro como axudantes ou actuando sobre o 

escenario, como no resto dos compañeiros e compañeiras foi tan grande, que 

consideramos que este curso o EDL cumpriu coa súa tarefa de promoción da lingua e 

cultura galegas só con esta actividade, converténdose nunha das iniciativas máis 

dinámicas e activas do centro. 

 

3. Conmemoración do día para a eliminación da violencia contra a muller.  O 25 de 

novembro, para concienciar ao alumnado da lacra que supón a violencia machista, 

realizamos unha serie de accións chamadas a remover as súas conciencias. 

Realizamos un vídeo, no que sentada nunha cadeira, sen máis atavío nin adorno ca unha 

toca negra que lle abriga os ombreiros, unha nai relata o tormento que está sufrindo, 

tras descubrir que lle acaban de matar a súa filla de 15 anos. 

Curiosamente, pero de xeito intencionado, todas e todos os que dan voz a esta nai son 

rapaces e rapazas de 15 anos de idade. 

https://www.youtube.com/watch?v=1nY_DC7jc9o


 

56 
 

Rematamos o vídeo cunha mensaxe de esperanza cara ao futuro, na que deixamos 

constancia de que o único camiño para rematar coa violencia exercida contra a mulle é 

a educación. 

 O vídeo subeuse a Youtube e tivo moi boa acollida. Tamén o colgamos na páxina web 

do centro e da biblioteca, e participou e foi escollido entre as actividades programadas 

para esta fin polo Concello de Santiago de Compostela. 

 

4. Divulgación de información sobre cuestións sociolingüísticas e documentación. Ao 

longo do curso facilitóuselle á comunidade educativa toda a información en materia 

lingüística que consideramos interesante. Así, distribuíuse entre o alumnado canta 

información sobre premios, certames e concursos musicais e literarios foron 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 no ano 1996; o EDL dotou tamén ao 

centro de material bibiográfico, revistas, biografías, cómics e outras obras en lingua 

galega. 

 

5. Actualización da páxina web do centro, incluíndo todas as novas iniciativas, os 

certames, os eventos teatrais, os actos e galas de entrega de premios, as actas dos 

mesmos, e fotos dos proxectos que o EDL desenvolveu ou nos que participou este curso. 

 

7. Axenda escolar. Este curso O EDL continuou con esta iniciativa de éxito doutros anos: 

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

2002, 2008-2009, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-

2017, 2017-2018, 2018-19 e 2019-20. Trátase dunha empresa ambiciosa pero altamente 

atractiva, e este curso realizámola novamente. 

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

da Secretaría Xeral de Política Lingüística para levar a cabo esta actividade, sen cuxa 
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subvención non se podería ter feito. 

   Coa axenda escolar acadamos 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. 

 

8. Conmemoración do día do Holocausto.  O 27 de xaneiro é o Día Internacional de 

Conmemoración en Memoria das Vítimas  do Holocausto. Como en anos anteriores se 

tiña lembrado o día, pero, ao noso xuízo, sen afondar na cuestión e neste episodio tan 

tráxico da nosa historia contemporánea, o EDL e o departamento de alemán asumiron a 

organización dunha exposición con tal motivo. 

Coincidindo co final da primeira avaliación do presente curso 2019-2020, o alumnado de 

alemán realizou unha actividade que rematou coa estadía de unha semana en Berlín. 

O alumnado, en grupos de 4 alumnos/as como máximo, tivo que preparar para a viaxe 

diversos traballos sobre a capital alemá (localización e disposición física e costumes da 
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vida alemá) e sobre a súa historia. O alumnado tivo que expoñer os seus traballos ao 

resto de compañeiros e ao profesorado en Berlín, antes ou durante as visitas que tiñamos 

programadas (gran parte das visitas eran guiadas, é dicir, actividades de tipo 1 dentro do 

sistema SEMGAL, no que incluímos esta actividade). 

No aeroporto de Santiago de Compostela, antes de marchar, fíxoselle entrega a cada un 

dos participantes na viaxe de un caderno a modo de diario de viaxe, no que figuraba o 

programa de cada día, así como os horarios establecidos con total precisión e os 

transportes que iamos utilizar. Cada día debían escribir nos seus diarios descricións e as 

súas impresións respecto dos distintos lugares que visitabamos. O diario recolleuno a 

profesora, tamén no aeroporto de Santiago, á volta da viaxe. 

O 27 de xaneiro, día internacional de conmemóración das vítimas do Holocausto, e 

posto que gran parte das tarefas realizadas durante a viaxe tiñan que ver con este tema, o 

alumnado e a profesora de alemán recompilaron fotos e o material traballado en Berlín 

(as súas exposicións, as fotos que se fixeron e as entradas no diario da viaxe) para darlle 

forma a unha exposición personalizada sobre este tema que marcou a historia do século 

XX. 

A exposición, ubicada na vitrina enfronte das oficinas, puido ser visitada polo resto do 

alumnado do centro, así como por toda a comunidade educativa. 

  

9. Este curso levamos a cabo as tarefas deredacción do novo PLC tal cal esixe a normativa 

vixente. Interpretamos os datos extraídos do cuestionario realizado entre o alumnado do 

réxime ordinario, e acordamos as necesidades lingüísticas específicas dos e das alumnas 

do centro. O documento novo está aprobado e publicado na páxina web do instituto. 

 

10. Microteatro no acto inaugural do 175 aniversario do centro. 

Durante este acto solemne, que se celebrou no salón de actos do instituto coa presencia 

do Presidente da Xunta e a Conselleira de Educación, dous integrante de Vai no Dentista 

representaron unha pequena peza de Séchu Sende, “A oficina de obxectos perdidos”, 

para alegría de todos e todas as presentes. 

11. 21 Días en galego e máis. 

21 Días co Galego é unha campaña de dinamización lingüística que puxo en movemento 

o IES Pobra do Caramiñal en 2013. Os seus obxectivos son perfeccionar a competencia 

do alumnado e promover a reflexión individual sobre os propios usos lingüísticos.  

Iniciouna a profesora Pilar Ponte Patiño con alumnado da ESO e do Bacharelato. O 
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alumnado que participa adquire o compromiso de vivir tres semanas usando a lingua 

galega en todos os ámbitos, reflexionando sobre o que esa práctica significa. Ao 

rematar conta nun vídeo a súa experiencia nas últimas 24 horas. 

Deseñamos case desde comezo do curso actividades distintas que tiñan como fío 

condutor non só o galego senón o prestixio dunha lingua e unha cultura propias. 

Tratouse de actividades transversais, que abranguían a música, o arte, a cociña, o cine e 

o teatro, o deporte, a literatura, as ciencias, etc. 

O EDL realizou vários dos vídeos que se requirían para a actividade, e tamén amenizou 

o acto inaugural e o de clausura. 

12.  Colaboración coas actividades do equipo da biblioteca do centro. 

Colaboramos activamente en todas aquelas actividades que puxo en marcha a 

biblioteca do centro. 

13. Elaboración de un PLAN DE IGUALDADE REAL E EFECTIVA  para o noso instituto. 

Esta tarefa tan traballosa como ilusionante reuniuno a dous membros do EDL coa 

responsable do plan  de convivencia e profesora de coeducación, para recoller datos 

das enquisas realizadas a todas a comunidade educativa e reflexionar e propoñer un 

plan de acción orientado a acabar coas desigualdades de xénero. 

Colaboramos tamén cun equipo da facultade de psicoloxía da USC na realización das 

enquisas, compartido con el datos e análise. 

Durante o confinamento por culpa da pandemia, analizamos os datos e procedemos á 

redacción do plan, que xa está en proceso de maquetación. 
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5. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E HORARIO DA BIBLIOTECA. 

 

Organización e xestión 

 Realizamos reunións periódicas entre os membros do equipo.  

 Establecemos horarios e normas de funcionamento. 

 Elaboramos un calendario con propostas de actividades.  

 Adquirimos fondos atendendo ás necesidades da Biblioteca, Departamentos e 

Clubs de lectura. 

 Catalogamos e etiquetamos fondos, tanto os de nova adquisición como os 

distribuídos polos distintos departamentos e aulas. 

 Realizamos exposicións periódicas de novos materiais e dos xa existentes. 

 Levamos a cabo o seguimento e reclamación dos empréstitos non devoltos. 

 Desenvolvemos instrumentos para a avaliación da xestión da Biblioteca. 

 Publicamos no blog da biblioteca as actividades realizadas, recomendacións de 

libros, artículos de interese... 

 

Dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, a súa integración no tratamento do 

currículo e a súa contribución á alfabetización múltiple e ao desenvolvemento das 

competencias básicas 

 Realizamos actividades de procura documental e de competencia dixital para o 

acceso á información, relacionadas cos contidos curriculares de ESO e 

Bacharelato. 

 Impulsamos a divulgación científica a través da celebración de distintos  

talleres, conferencias e exposicións.  

 Organizamos concursos de fotografía.  

 Continuamos divulgando as actividades, tanto en carteis coma en anuncios, na 

biblioteca e nos corredores. 

 Seguimos co  blog da biblioteca: bibliotecaxelmirez1.blogspot.com e una conta 

de Instagram: bibliotecaxelmirez. 

 Contamos, dende o curso pasado, cunha rede WIFI aberta na biblioteca. 

 Continuamos coa adquisición de novos fondos e reposición de libros de lectura, 

novela gráfica e divulgación científica.  

 Ampliamos a sección de libros sobre coeducación que divulgamos ao longo do 

curso. 

 Continuamos coa actividade de Xadrez nos recreos en colaboración coa ANPA. 

 

Fomento da lectura e desenvolvemento do Proxecto Lector do centro  

 Continuamos cos  tres clubs de lectura  de anos anteriores: Xelmilectorxs, para 

alumnado de 2º de ESO, Poza de libros, (bar de lecturas), para alumnado de 3º  

ESO, e Palabras compartidas, para adultos. Iniciamos, ademais, un novo para o 

alumnado de 1º de ESO: As grumetes de “Antilope”. 
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 Colaboramos estreitamente co Equipo de Dinamización Lingüística no deseño e 

realización de moitas actividades. 

 Colaboramos cos distintos departamentos para acadar os obxectivos propostos 

no Proxecto Lector. 

 

Actividades desenvolvidas:  Formación de usuarios 

Desde a biblioteca escolar, entendemos o termo “formación de usuarios” como todas as 

accións dirixidas á aprendizaxe na utilización da biblioteca e os seus recursos. É unha das 

funcións esenciais das bibliotecas escolares.  

O programa presenta os contidos de xeito gradual, distribuídos en dous niveis:  

Formación no uso da biblioteca, dende a simple orientación nos seus espazos e 

dominio dos seus recursos: que é a biblioteca, que podemos atopar nela, para que 

nos pode servir.  

Formación no uso dos materiais e instrución bibliográfica. Coñecer as fontes 

de información. 

 

Sesións de acollida 

Ao inicio do curso, recibimos o novo alumnado de 1º da ESO, para que se familiaricen 

coa biblioteca escolar, que coñeza a súa organización e funcionamento, que sexa quen de 

acceder a calquera documento para ler ou para obter información.  

 

Novembro: Mes da ciencia 

Concurso de Fotografía Matemática:  

O alumnado participante tivo que presentar unha fotografía inédita ( que non fora 

premiada ou seleccionada noutros certames) relacionada con nosa contorna e c co mundo 

matemático nas súas múltiples  manifestacións ( xeometría, mosaicos, simetrías, cálculo 

numérico, estadística e azar ..) 

A Maxia da Química (1º e 2º ESO) 

Nunha entretida e fascinante sesión no laboratorio de Química, o alumnado,  acompañado 

pola  profesora Mercedes Neira, foi testemuña dos prodixios das reaccións químicas e os 

seus sorprendentes, espectaculares e inesperados resultados. 

Ano Internacional da tabla periódica 

Fixemos unha exposición de tablas periódicas na entrada do Instituto, cunha breve explicación 

sobre Mendeleiev e outors cientificos e científicas que contribuiron de forma destacada a súa 

creación 

En colaboración co alumnado de ESO de Química, fixemos unha exposición de todos os 

elementos químicos  cun exemplo da súa utilidade ,  
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25 de novembro: Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller 

 

Compostela en negro  

Todo o Centro  se sumou á campaña promovida polo concello que baixo o lema “Contra as 

violencias,educación” quixo este ano 2019 poñer o foco no ensino e nos máis novos e novas.  

Noso centro participou coa elaboración dun video titulado “Violencia de xénero”  

https://www.facebook.com/territoriodasmulleres/videos/1392735907561054/ 

Performance contra a vilolencia de xénero. 

Esta actividade foi deseñada e elaborada conxuntamente entre o equipo da biblioteca e o 

alumnado das materias de igualdade e coeducación. 

Un grupo de alumnas vestidas de negro , con máscaras brancas levavan uns carteis con datos 

sobre a violencia de xénero. Durante os recreos e no momento da saída permaneceron en 

ringleira polos corredores e nas òrtas co fin de sensibilizar a toda a comunidade educativa. 

 

Samaín 

O alumnado de ESO, axudado polos departamentos de Plástica, Lingua Galega e o equipo da 

biblioteca, afondou no significado do Samaín e colaborou na exposición que fixemos  na entrada. 

 

Decembro: Nadal 

Igual que o ano pasado celebramos o Nadal cunha divertida árbore de disolucións. 

 

27 de xaneiro: Día da Memoria do Holocausto e de Prevención dos crimes contra a 

Humanidade 

Coincidindo co final da primeira avaliación do presente curso 2019-2020, o alumnado de 

alemán realizou unha actividade que rematou coa estadía de unha semana en Berlín  e 

visitou un campo de concentración. ).  

O 27 de xaneiro, día internacional de conmemóración das vítimas do Holocausto, e posto 

que gran parte das tarefas realizadas durante a viaxe tiñan que ver con este tema, o 

alumnado  a profesora de alemán en colaboración co equipo da biblioteca, recompilaron 

fotos e o material traballado en Berlín (as súas exposicións, as fotos que se fixeron e as 

entradas no diario da viaxe) para darlle forma a unha exposición personalizada sobre este 

tema que marcou a historia do século XX.. 

30 de Xaneiro: Día Escolar da Paz e a Non Violencia 

O alumnado de 1º ESO, en colaboración co equipo da biblioteca, elaborou uns murais para 

conmemorar este día que foron expostos polos corredores do centro 

11 de febrero: Día da muller e da nena na ciencia. 

 

https://www.facebook.com/territoriodasmulleres/videos/1392735907561054/
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Para conmemorar o Día da muller e da nena na ciencia, programamos unha serie de 

charlas divulgativas para todo o Alumnado de ESO.  

Carme Mariño García;  graduada en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais, e cun master 

pola Universidade de Vigo, e actualmemte traballando como investigadora nesa mesma 

universidade, ademáis de ser exalumna do noso centro, impartiu a charla “O caso Jennifer 

e John, sexismo na ciencia”  para o alumnado de 1º ESO A,B,C e de 3º ESO A,B. 

Marisa Souto Grandal, profesora de ensinanza secundaria , acompañada polas suas 

irmás María del Carmen e Elvira Souto Grandal ( profesora do IES Xelmirez I), 

impartiu a charla sobre a vida e obra da súa aboa  Ánxela Ruíz. 

A esta charla acudiu o alumnado de 3º ESO C, 4º ESO A, B, C 

María Jesús Mascareñas, profesora de Historia no IES Xelmirez I, e actualmente a 

responsable da Biblioteca Histórica impartiu a charla “ Científicas no IES Xelmirez I” , 

na que fixo unha breve semblanza dunha serie de científicas que estiveron relacionadas 

co nos centro.  Esta charla foi para o alumnado de 2º ESO A,B,C 
 

8 de marzo: Día Internacional da Muller.  

O alumnado da materia de Coeducación, en colaboración co equipo da biblioteca, montou unha 

exposición  na entrada do centro con fotografías das mulleres máis relevantes do movemento 

feminista, e elaborou unha serie de bocadillos con frases destas mulleres.  

Fixemos asimesmo unha exposición, facilitada pola facultade de Matemáticas;  na entrada 

principal do Centro sobre as mulleres que máis contribuiron ao desenrolo desta disciplina. 

 

Actividades desenvolvidas:  Fomento da lectura  
23 de outubro: Charla e lectura de poemas “ Ámeto Mítico” 

En colaboración coa fundación Uxio Novoneyra, que organizou unhas residencias literarias 

internacionais co obxectivo de reactivar a temática xacobea na poesía actual puidemos disfrutar  

do “Primeiro Itinerario Cultural Europeo” a través da poesía.  

A finalidade destas residencias internacionais e recuperar o “ámeto mítico”, esa xeografía soñada 

do pais que imaxinou Uxio Novoneyra na obra do mesmo título. 

Os poetas Grace Wellis (Irlanda), Damián Rabilero (Cuba), Tálata Rodriguez (Colombia), Diego 

Horschowski (Argentina), Fátima N. Delgado (Galicia) y Liza Fernandes da Silva (Brasil), 

fixeron o Camiño francés en terras galegas, e escribiron unha composición de temática xacobea. 

Nunha aula de poesía compartiron as súas creacións co alumnado de 1º de Bacharelato do noso 

centro, o que resultou unaha experiencia do máis gratificante. 

 

24 de outubro: Día das Bibliotecas 

Para conmemorar o día das bibliotecas (24 de outubro), deseñamos as seguintes actividades:  

Exposición fotográfica na entrada do centro fixemos unha exposición de fotografías das 

bibliotecas do concello de Santiago e unha selección de citas sobre as bibliotecas, recompiladas 

polo alumnado de 1º e 2º de ESO. 
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Visitas guiadas a outras bibliotecas. O alumnado de 1º de ESO visitou a  Biblioteca Ánxel Casal, 

onde puido ver como funciona unha biblioteca municipal, as distintas seccións en que está 

organizada e as actividades que se poden realizar na mesma: escoitar música, ler a prensa, 

ver películas e, por suposto, ler e levar libros (en papel e dixitais).  

 

21 de Febreiro: Día da Lingua Inicial 

O equipo da biblioteca, sumouse e participou activamnete no programa “ 21 días co galego e +. 

2020.    

24 de febreiro: Día de Rosalía 

Honramos á nosa poeta máis internacional cunha magnífica actuación: os alumnos Artur Sanín 

co violonchelo, Pablo Gómez  co violín e Celia Lema  cantando, irromperon nas aulas 

interpretando Negra Sombra , Soia, entre outros poemas de Rosalía. 

Na entrada fixemos unha exposición de debuxos de Rosalía feitos polo noso alumnado: 

 

Actividades que non puidemos facer no Instituto debido a 

suspensión das clases, Estas actividades as realizamos no blog 

da biblioteca , publicando  traballos feitos polo alumnado e plo 

equipo da biblioteca.  

 

Premios San Clemente 

Colaboramos co Instituto Rosalía de Castro, organizador deste premio literario. Para cada unha 

das tres obras premiadas, seleccionamos un grupo de alumnos e alumnas de 1º de bacharelato, 

orientados por dúas profesoras. O obxectivo é facer unha lectura crítica e preparar  unha serie de 

preguntas para cada obra para os encontros cos escritores  

 

23 de abril: Día do libro 

Actividade: Eu recoméndovos este libro 

Continuando coa actividade iniciada o curso pasado , este ano o  alumnado, tiña que recomendar  

unha lectura dos fondos da  biblioteca.  

25 de abril: conmemoración da Revolución dos Caraveis 

5 de maio: Día da Lingua e da Cultura Portuguesa  

17 de maio: Día das Letras Galegas 

Para conmemorar este día,divulgariamos a vida e obra do escritor premiado nesta edición. 
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Actividades desenvolvidas durante todo o curso escolar 

 

Clubs de lectura. Encontros con escritores 

No IES Xelmirez I, funcionaron neste curso catro clubs de lectura, quedando sen facer as últimas 

reunións programadas, debido a suspensión das clases, que esperamos retomar o curso próximo  

Club de lectura “Poza de libros, bar de lecturas” coordinado por Carme Moure. 

Club de lectura “Xelmilectorxs” coordinado por Paula Rios. 

Club de lectura “As grumetes de Antilope” coordinado por Fernando Gómez Montiel. 

Club de lectura “Palabras compartidas” coordinado por Olga Iglesias de la Fuente. 

 

Blog da Biblioteca 

Este curso iniciamos un novo blog no que publicamos todas as actividades realizadas a partir do 

segundo trimestre, materiais elaborados para as distintas conmemoracións, fotos, videos:  

http://bibliotecaxelmirez1.blogspot.com/2019/ 

 

Perfil de Instagram 

Iniciamos unha conta de Instagram para facer máis visibles entre o alumnado as novas da 

biblioteca, actividades, noticias, novas adquisicións de libros …. 

“bibliotecaxelmirez1” 

 

Xadrez os mércores. Data de inicio: 4 de outubro 

Como en cursos anteriores e grazas á moi boa colaboración coa Asociación de Nais e Pais de 

alumnas/os (ANPA), mantivemos a actividade de xadrez que tanto éxito acadou nos anos 

anteriores. Os mércores de todo o curso, durante os dous recreos, o mestre FIDE (Federation 

Internationale des Echécs), Fernando Sánchez, xogou partidas simultáneas cos alumnos e 

alumnas, ensinándolles movementos e tácticas do xogo. 

Organizamos un campionato o 18 de decembro, acadándose un total de 18 participantes e sendo 

campión Juan Trastoy Fuentes,  e subcampión: Ángel Rafael Benitez Recalde  

Quedou sen poder realizarse un torneo de Xadrez intercentros, no que estaba previsto que 

participasen os centros públicos de ensino medio de Santiago. Tiñan confirmada a súa asistencia 

además do noso, IES Eduardo Pondal, IES Xelmirez II, IES Pontepedriña, IES Rosalía Castro, as 

sesións do torneo tiñamos previsto facelas o 18 e o 25 de marzo no Hostal dos Reis Católicos. 

 

Exposicións- recomendacións de lecturas para educar en igualdade 

http://bibliotecaxelmirez1.blogspot.com/2019/
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Ao longo de todo o curso, e coincidindo coas commemoracións, realizamos exposicións de libros 

na vitrina de coeducación da entrada da biblioteca na que quixemos resaltar e pór en valor as 

obras realizadas por mulleres. Así:  

14 de outubro: Día da escritora / Mulleres e filosofía / Novedades Feminismo / Berta Dávila, 

autora leida no club de lectura   8 de marzo Recomendacións para leer no verán 

 

 

Xestión técnica 
A persoa responsable da biblioteca escolar é Cecilia Pensado Banet, profesora de Matemáticas. 

Xunto a ela hai un equipo de traballo integrado por dez  profesoras e un profesor; dous deles 

comezaron neste curso : 

Teresa Castro Paz (Departamento de Matemáticas), Victoria Fraga González (Departamento de 

Matemáticas), Fernando Gómez Montiel (Departamento de Lingua  Castelá e Literatura) 

Olga  Iglesias de la Fuente  (Departamento de Lingua Galega), Carme Moure 

Espiño(Departamento de Lingua Galega e Literatura), Mercedes Neira González (Departamento 

de Física e Química), Mabel Prada Bustillo (Departamento de Lingua Galega e Literatura), Paula 

Rios Estévez (Departamento de Lingua Galega e Literatura), Sagrario Torrado Blanco ( 

Departamento de Alemán), Natalia Val Guerreiro ( Departamento de Plástica e Visual), Marta 

Villa López (Departamento de Lingua Castelá) 

HORARIO BIBLIOTECA. DIURNO 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:35: 

10:25 

SAGRARIO 

TORRADO 

CARMEN 

MOURE 

OLGA 

IGLESIAS 

CECILIA 

PENSADO 

MARTA 

VILLA 

 

CARMEN 

MOURE 

 

RECREO 

TERESA 

CASTRO 

MABEL 

PRADA 

CECILIA 

PENSADO 

MERCEDES 

NEIRA 

CECILIA 

PENSADO 

MERCEDES 

NEIRA  

TERESA 

CASTRO 

MERCEDES 

NEIRA 

TERESA 

CASTRO 

MABEL 

PRADA 

10:45 

11:35 

 

MERCEDES 

NEIRA 

 

CECILIA 

PENSADO 

CECILIA 

PENSADO  

FERNANDO 

GÓMEZ 

MERCEDES 

NEIRA 

TERESA 

CASTRO 

11:35 

12:25 

MABEL  

PRADA 

NATALIA 

VAL 

TERESA 

CASTRO 

MARTA 

VILLA 

CECILIA 

PENSADO 

NATALIA 

VAL 

 OLGA 

 IGLESIAS 
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RECREO 

CECILIA  

PENSADO 

VICTORIA  

FRAGA 

 

MABEL 

PRADA 

 

MABEL 

PRADA  

TERESA 

CASTRO 

MERCEDES 

NEIRA 

CECILIA  

PENSADO 

VICTORIA  

FRAGA  

12:45 

13:35 

TERESA 

CASTRO  

 

TERESA 

CASTRO 

 

SAGRARIO 

TORRADO 

CECILIA 

PENSADO 

CECILIA 

PENSADO 

   MEDIODÍA   

16:20 

17:10 
 

VICTORIA 

FRAGA 
   

17:10 

18:00 
 

MABEL 

PRADA 
   

 

HORARIO BIBLIOTECA. NOCTURNO 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

17:00 

17:45 

IRIA VIGIL 

TOUZA 

    

17:45 

18:30 

MANUEL G. 

VEGA 

  LIDIA 

DOSIL 

 

18:30 

19:15 

ELENA 

MONTERO 

  PAULA RIOS ELENA 

MONTERO 

19:15 

20:00 

LIDIA DOSIL DAVID 

CULEBRAS 

PAULA RIOS  ANTÓN 

BAAMONDE 

20:15 

21:00 

  NURIA 

IGLESIAS 

AMPARO 

COLLAZO 

 

21:00 

21:45 

   TAMARA 

GESTAL 

 

 

Todos os membros do equipo se encargaron do deseño e organización de actividades,   de 

catologar os fondos da biblioteca (tanto as novas adquisicións como os exemplares repartidos nas 

distintas bibliotecas de aula e departamentos), así como do  empréstito e devolución de libros. 

A 31 de maio catalogáronse e actualizáronse no Meiga un total de 271   volumes. O  número de 

exemplares emprestados foi de  563   .  ç 
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6. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO NO CENTRO 

Neste curso académico 2019/20 os seminarios, cursos e xornadas de formación do 

profesorado que se materializaron 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 dous Programas Proxecta 

e fóronos concedidos dous. 

  

1. 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.   



 

69 
 

O coordinador foi a profesor Lucas Rey Seoane 

 

2. Correspondentes xuvenís 3.0: O obxectivo xeral do programa Correspondentes 

xuvenís 3.0 pretende contar cunha "antena informativa" en cada centro 

seleccionado, na que se responsabilice o alumnado de recoller a información en 

materia de xuventude que se lles envíe desde a Dirección Xeral de Xuventude e 

Voluntariado e de difundila entre o resto do alumnado do centro, contando co 

apoio do persoal do centro coordinador de información xuvenil e co profesorado 

participante no programa. Os correspondentes xuvenís son alumnos e alumnas 

que, mediante unha formación previa e apoiados polo profesorado participante, se 

encargaron de informar aos demais compañeiros das convocatorias, carnés 

xuvenís, recursos e actividades que poidan ser do seu interese. A profesor 

profesora coordinadora foi Yolanda López López.. 

 

2. PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DO PROFESORADO EN 

CENTROS PÚBLICOS (PFPP 2019/2020) - IES Arcebispo Xelmírez I. 

 

Segundo Resolución do 3 de xullo 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de plans de 

formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos 

públicos dependentes desta consellería no curso 2019/20, noso centro os plans que se van 

desenvolver son os seguintes: 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS: 

                                                            

S1901104 - PFPP S1931017 Iniciación SEMGal              

 

S1901105 - PFPP S1931017 Últimas tendencias en Animación Musical en Vivo e aplicacións 

docentes . Curso 

 

 

S1905022 - PFPP S1931017 Medida do impacto económico da rede na sociedade  

 

S1905023 - PFPP S1931017 Últimas tendencias en animación musical en vivo e  aplicacións 

docentes . Grupo de Traballo. 

 

 

https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaInicio.do?DIALOG-EVENT-verAct=verAct&cod_actividade=99913
https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaInicio.do?DIALOG-EVENT-verAct=verAct&cod_actividade=99916
https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaInicio.do?DIALOG-EVENT-verAct=verAct&cod_actividade=99916
https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaInicio.do?DIALOG-EVENT-verAct=verAct&cod_actividade=99917
https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaInicio.do?DIALOG-EVENT-verAct=verAct&cod_actividade=99919
https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaInicio.do?DIALOG-EVENT-verAct=verAct&cod_actividade=99919
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S1906022 - PFPP S1931017 Club de Ciencia  

 

 

S1906023 - PFPP S1931017 Coñecendo o modelo de enriquecemento para toda a escola(SEM)    

 

 

S1906024 - PFPP S1931017 Redes de convivencia entre o alumnado  

 

 

 

3. XORNADAS PEDAGÓXICAS  XOSÉ CALVIÑO   
 

Neste curso académico volvéronse organizar as Xornadas Xosé Calviño 2020, dedicadas ás 

experiencias na normalización e dinamización da lingua galega desde os centros educativos en 

colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística e co CAFI. Analizáronse experiencias 

coma 21 Días co Galego, Regueifesta, Modelo Burela, OlloBoi... 

Foron no IES Arcebispo Xelmirez I, os días 3, 4 e 5 de marzo. 

 

 

 

https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaInicio.do?DIALOG-EVENT-verAct=verAct&cod_actividade=99914
https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaInicio.do?DIALOG-EVENT-verAct=verAct&cod_actividade=99915
https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaInicio.do?DIALOG-EVENT-verAct=verAct&cod_actividade=99918
https://m.facebook.com/Regueifesta-1834337666812449/?__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/modeloburela/?__tn__=%2As-R
https://m.facebook.com/olloboi/?__tn__=%2As-R
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4. INNOVACIÓN EDUCATIVA: CONTRATOS-PROGRAMA. 

 

Neste curso académico 2019/20 o Ies Xelmírez I sumouse a convocatoria de Contratos –

Programa da Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do 

Profesorado 

A convocatoria 2019/20 de contratos-programa pretendeu adaptar as diferentes liñas de traballo 

ás novidades introducidas pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da 

calidade educativa, e pretende potenciar de forma prioritaria o desenvolvemento das 

competencias clave, así como a mellora da convivencia nos centros, a promoción da igualdade 

de xénero e de medidas que fomenten a inclusión, o afondamento no logro da excelencia 

educativa, a redución das taxas de abandono escolar temperán, así como a promoción da 

atención educativa para a compensación de desigualdades na educación. En definitiva, 

contribuír á mellora da calidade do sistema educativo do noso centro. 

As liñas que se traballaron noso centro neste curso académico 2019/20 foron: 

- CON-VIVE  (Liña 4) 

- INCLÙE-T (Liña 5) 

- Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia. (Liña 7) 
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7. PROGRAMAS INTERNACIONAIS 

 

O curso 2019-20 caracterizouse desgraciadamente polo COVID-19, pandemia 

que interrompeu a realización dunha gran parte das actividades previstas para este curso 

no ámbito de programas internacionais, ao ser suspendidas todo tipo de actividades a 

partir do 14 de marzo. 

A continuación enuméranse as actividades que se puideron realizar en Programas 

Internacionais, con resultados óptimos. 

 

7.1 PROXECTOS EDUCATIVOS EUROPEOS-PROGRAMA ERASMUS+ 

 

A) + CAMINO UnE (KA229-33D67BC4-ES), coordinado polo profesor de 

economía Andrés Fariña. 

1) Actividade de mobilidade C4.- Realizada durante os días 14 o 18 de outubro, en Aire 

sur l ́Adour (Francia)e contou ca participación directa de 14 alumnos de 4º ESO e 4 

profesores/as. 

2) Actividade de mobilidade C5.- Realizada os días 5 e 6 de febreiro. Percorrido do 

Camiño de Santiago entre as localidades de Samos e Portomarín. Alumnos de 1o Bac. 

Grupos A + B. de Bioloxía e Economía. 

3) Actividade de campo: día 10 de outubro saída dos alumnos de 1º bac. Grupos A e B 

de Bioloxía e Economía , ao Concello de O Pino, para arecollida de datos sobre o 

Proxecto Erasmus, + Camino UnE. 

4) Martes 5 de Febreiro.-Conferencia sobre O Camiño de Santiago, impartida polo ex-

conselleiro de Cultura Victor Vazquez Portomeñe. Alumnos asistentes: grupos A e B de 

1o Bac. 

 

B) TRIC: Bullying and Cyberbullying (KA229-A60A2F36-EN) coordinado pola 

profesora de inglés Carmen Sande. 

1) Actividade de mobilidade C3.- Realizada durante os días 15 e 19 de octubro. A 

mobilidade tivo lugar en Como (Italia), país encargado de levar a coordinación da 

actividade. Co título “Enhancing our anti-bullying skills”, participaron do noso centro 14 

alumnos/as e 3 profesoras: Carme Moure, Natalia Val e Carmen Sande (coordinadora do 
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proxecto), acompañados polo director do noso instituto, Manuel Portas. A reunión 

desenvolveuse a través de dous tipos de actividades: 

a) Looking for brave people: cancións feitas polo alumnado de cada centro en actividades 

previas á reunión enfocadas a salientar valores como a non-violencia, a igualdade, a 

xustiza, etc.  Amosáronse os vídeos das cancións de cada país, elixíndose a mellor de cada 

centro.  

b) Theatre-forum: centrado na prevención e intervención do acoso e o ciberacoso. Cada 

centro preparou unha pequena obra de teatro que se amosou durante a estadía en Italia.  

O resultado foi positivo na medida en que o alumnado participante veuse involucrado nas 

actividades dende o último trimestre do curso anterior, recibindo clases de teatro no noso 

centro e traballando valores e actitudes para a prevención do acoso e ciberacoso escolar.  

Asemade, debemos salientar a preparación e adecuación da Aula de Convivencia como 

AULA EUROPA, un dos obxectivos do ERASMUS +, para, neste caso, poder traballar 

co alumnado involucrado no equipo de mediación e facilitar a organización do traballo 

sobre posibles conflictos escolares que poden xurdir dentro da escola. 

Como aspectos menos positivos debemos suliñar dou aspectos importantes:  

a) A falta de motivación e implicación de moito do alumnado e profesorado do centro para 

participar nos proxectos europeos, o que provoca que se conte só cun grupo pequeno 

e motivado, no que recaen a maioría das actividades extra-curriculares.  

b) A pouca implicación das familias nos proxectos, especialmente no adicado ao 

BULLYING, xa que consideramos que sen elas, a prevención e a formación de 

cara a unha sociedade máis igualitaria e un entorno escolar e familiar no que o 

acoso sexa cada vez menor faise moi difícil. A relación entre as familias e a escola 

ten que ser moi estreita, por iso faremos fincapé en actividades nas que a 

participación de todos os sectores da comunidade escolar sexa imprescindible.  

 

7.2  INTERCAMBIOS e VIAXES ESCOLARES: 

Durante este curso escolar leváronse a cabo cun resultado óptimo as seguintes 

actividades programadas ao principio do curso: 

a) Intercambios e visitas de carácter lingúístico e cultural, organizadas dende os 

departamentos de linguas estranxeiras: 
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b) Programa de Inmersión lingüística e cultural entre o IES XELMÍREZ I e o Instituto 

NADDERUD de VIDEREGAENDE – OSLO (NORUEGA) 

Esta actividade constou de tres fases e foi avaliada moi positivamente por todas as 

partes implicadas. Por unha banda o intercambio escolar e a inmersión dentro da escola e 

da vida familiar dos 4 participantes de cada un dos institutos implicados. O intercambio 

do noso alumnado tivo lugar entre o 29 de agosto e o 26 de setembro de 2019. A estadía 

do alumnando noruegués tivo lugar entre o 12 de xaneiro e o 9 de febreiro. En ambos 

casos, os participantes asistiron a materias do seu interese co obxectivo fundamental de 

practicar a lingua estranxeira. 

Participaron 4 alumnas de 1º de bacharelato, escollidas por sorteo entre un grupo de 

alumnado seleccionado anteriormente pola súa actitude, motivación e rendimento durante 

o curso anterior.  

Gustaríanos poder contar con máis prazas para este proxecto de inmersión polo 

que trasladaremos á Consellería de Educación o noso rogo para anos posteriores. 

 

7.3ACTIVIDADES NON REALIZADAS DURANTE O CURSO 19-20: 

 Como xa indicamos ao principio deste apartado, moitas das actividades previstas 

para este curso escolar non se puideron levar a cabo debido á suspensión de actividades 

lectivas polo COVID-19 a partir do 14 de marzo. Polo tanto, todas aquelas que tiñamos 

preparadas para o terceiro trimestre do curso 19-20 tiveron, desafortunadamente, que ser 

eliminadas ou pospostas para o vindeiro curso, como é o caso das mobilidades dos 

ERASMUS +, programas cuxa ampliación foi xa concedida polo SEPIE.  
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As actividades non levadas a cabo son: 

A) Mobilidade C6 de + CAMINO UnE (KA229-33D67BC4-ES) 

B) Mobilidade C5 de TRIC: Bullying and Cyberbullying (KA229-A60A2F36-EN) 

C) Mobilidade de 3 alumnos de ciclos dentro do proxecto KA112: Next Station: 

Improving Professional Skills in Galicia III, coordinado por Roberto Rodríguez 

Carballada. 

D) Intercambios e visitas de carácter lingúístico e cultural, organizadas dende os 

departamentos de linguas estranxeiras: 

 

E) Intercambios escolares e viaxes educativas de carácter cultural, organizadas dende 

a dirección.  
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8 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABALLO, RELACIÓN DE ALUMNOS, FASES E 

CALENDARIO 

Véxase a Memoria MEM_DEP_RELAC_EMPRESAS_FCT contida no 

arquivo do mesmo nome. 

 

9 MEMORIA DOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

Todas as memorias académicas do curso 2019-2020 correspondentes aos 

Departamentos Didácticos contéñense nas carpetas respectivas. 

 

10.INFORMES INDIVIDUALIZADOS DO ALUMNADO DE 

CICLOS FORMATIVOS DE FP 

Os informes individualizados do alumnado de Ciclos Formativos de FP van 

anexados en dúas carpetas comprimidas onde se indican os R.A que non adquiriron e as 

actividades de recuperación previstas. 

Para máis información, véxanse as carpetas Informes individualizados CM-

VDJ e Informes individualizados FPB. 

 

 

 

 

Santiago, a 10 de Xullo de 2020 

 

 

 

 

 

Asdo. Manuel Portas Fernández, 

Director 

 


