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1. PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL
1.1. SINAIS DE IDENTIDADE DO CENTRO
O IES Arcebispo Xelmírez I é o herdeiro dunha longa historia de ensino medio
compostelán, que no presente curso chega aos seus 175 anos, polo que unha parte
importante da súa actividade extraordinaria xirará arredor deste evento. Tras unha breve
estancia de dous cursos no Pazo de San Xerome (1845-47), na mesma Praza do
Obradoiro, o instituto ficou ubicado no edificio de Mazarelos, actual sede da Facultade
de Filosofía, até o ano 1965 en que se trasladou ao edificio de San Caetano, sede nestes
momentos dos servizos administrativos da Xunta. Foi en decembro de 1984 cando pasou
a ocupar as instalacións actuais, no centro da cidade, en pleno Campus Vida da USC. Ao
longo de tan dilatada historia, o centro caracterizouse por ser unha das comunidades
educativas máis inquietas do país, na procura da mellora e da innovación pedagóxicas e
na experimentación de novas vías de transmisión educativa e cultural e de comunicación
social, así como na asunción dos sinais identitarios propios, nomeadamente a lingua e a
cultura galegas.
Como centro público sostido con fondos procedentes da Consellería de
Educación, Universidade e Formación Profesional, o instituto declárase defensor do
ensino público, dunha educación activa e aberta, aconfesional e respectuosa coa
diversidade cultural, racial, ideolóxica e coas crenzas relixiosas de cada un dos seus e das
súas integrantes, que promove a normalización da lingua propia, entendendo que tal feito
implica unha maior riqueza cultural e máis posibilidades de achegamento á sociedade en
que vivimos. O seu labor orientarase cara a una educación crítica, reflexiva, solidaria,
humanizadora, tolerante e participativa.
A calidade do ensino que aspiramos a conseguir baséase nunha serie de principios
básicos:
⚫ Un ensino útil para a vida, para acadar o benestar social, a capacitación do noso
alumnado e adecuado ás necesidades de cada usuario/a do centro.
⚫ Un ensino para a convivencia, inserido nas necesidades do medio máis próximo, mais
que mire o conxunto dos problemas da humanidade.
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⚫ Un ensino en valores, no que se aprenda convivindo de maneira responsábel, solidaria
e libre, resolvendo os problemas mediante a cooperación e o diálogo.
⚫ Un ensino democrático, no que todos e todas desexemos e poidamos participar co
interese que a nosa actividade merece xestionándoa entre todos/as.
⚫ Un ensino sen exclusións, que tente obter o mellor e o máximo nivel posíbel de todas
as persoas que participamos no proceso educativo.
⚫ Un ensino galego con vontade europea e europeizante, que partindo das nosas raíces
busca o seu horizonte nas señas de identidade comúns a toda Europa.

1.2. OBXECTIVOS E MEDIDAS PARA O CURSO 2019-2020
Para alén dos obxectivos xerais definidos no marco legal vixente e no PEC do
centro, en proceso de revisión permanente, no curso 2019-2020 o centro procurará, entre
outros, os seguintes obxectivos concretos:
● Facer o seguimento necesario para a correcta implementación dos estudos que se
determinan no marco legal vixente.
● Xestionar perante as autoridades educativas as medidas necesarias e as dotacións
precisas para o correcto desenvolvemento do Ciclo Medio que se imparte no centro.
● Velar pola correcta implantación dos estudos de FP Básica, que completan a súa
implantación co segundo curso no presente ano académico.
● Revisar e actualizar o PEC (Proxecto Educativo do Centro) e as Normas de
Convivencia. Despois de se levar a cabo unha renovación profunda do Proxecto
Educativo de Centro en anos anteriores, acometeremos no presente curso as
adaptacións precisas no seo do Consello Escolar, coa participación de todos os
sectores educativos representados neste órgano de goberno do Instituto.
● Elaborar no presente curso o Plan de Igualdade do instituto, coa participación de todos
cos estamentos do centro, coordinados pola súa responsábel no Consello Escolar.
● Continuar coa implantación e xeneralización do uso das T.I.C. (Tecnoloxías da
Información e da Comunicación) como recurso pedagóxico, para conseguir a súa
integración plena nas aulas e na práctica educativa ordinaria. Cos recursos que nos
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sexan asignados desde a Consellaría, procuraremos seguir avanzando coa dotación
de medios audiovisuais nas aulas-materia, co obxectivo de contribuír á
modernización e á mellora e á calidade do proceso educativo.
● Analizar os resultados académicos acadados polo noso alumnado e adoptar as medidas
que redunden na súa mellora. Á vista dos resultados académicos atinxidos no curso
2018-19, queremos desenvolver a análise pertinente nos órganos competentes do
instituto, nomeadamente na CCP (Comisión de Coordinación Pedagóxica) e nos
Departamentos Didácticos para adoptar as medidas oportunas que redunden na
mellora deses resultados.
● Seguiremos potenciando a Aula de Convivencia como sistema de xestión dos conflitos,
integrando as análises e as propostas dos grupos de traballo, nomeadamente do
proxecto Erasmus+ centrado no bullying e ciberbullying, acrecentando no presente
curso o sistema resolutivo da mediación. A Aula de Convivencia e Mediación é unha
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, formando rapaces e rapazas para que medien na resolución de conflitos entre
iguais. O instituto conta cun documento onde se detallan as Normas de Convivencia
polas que se debe rexer todo o centro educativo e que están en permanente
actualización.
● Apoiar e fortalecer as actividades culturais e extraescolares do instituto.
o Impulsaranse as actividades desenvolvidas pola Biblioteca do instituto como un
dos núcleos sobranceiros do centro que xeran un alto volume de actividade
formativa, cultural e de lecer para toda a comunidade escolar. Para alén do labor
coordinador do Plan Lector, incrementarase a súa actividade pasando de tres a
catro, os Clubes de Lectura, destinado a alumnado de 1º, 2º e 3º da ESO,
respectivamente, e outro para adultos).
o Traballaremos para a consolidación do certame de Banda Deseñada AX1, que
botou a andar hai sete cursos e no que participan a Biblioteca, o Equipo de
Normalización Lingüística, o Departamento de Plástica e o de Fotografía,
destinado a fomentar este formato comunicativo na nosa lingua, mediante o
convenio pertinente coas autoridades educativas en materia de política
lingüística para conseguir a súa extensión a toda a comunidade educativa galega.
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o Así mesmo, e coa mesma colaboración, seguiremos impulsando o certame de
Prosa Subversiva “Guillermo Domínguez”, coordinado polo Departamento de
Filosofía, co obxectivo de fomentar o espírito crítico e a normalización
lingüística entre a xente máis nova.
o Celebraremos as Xornadas Calviño, recuperadas hai uns anos, e destinadas a
recoñecer a figura deste senlleiro profesor do centro.
o Como antes indicabamos, a celebración do 175 aniversario do instituto encherá
o centro 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, prolongaranse durante
todo o ano 2020, copando mesmo vo 1º trimestre cdo curso 2020-2021.
● Do mesmo xeito que en cursos anteriores, pularemos pola participación do noso
alumnado en proxectos de intercambio e convivencia con alumnado de IES doutras
latitudes. No presente curso académico pretendemos que estas experiencias atinxan
aos catro niveis da ESO e mais a 1º de Bacharelato.
o

Asimesmo, o Instituto seguirá participando en programas de viaxe ou
intercambio coa Alemaña, Franza e Inglaterra.

o

A estes intercambios e viaxes xa tradicionais, proxectamos iniciar no presente
curso o intercambio cun centro de ensino medio portugués para o alumnado que
cursa esta lingua.

o Do mesmo xeito, e colaborando coa Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Reforma Educativa, o centro participa nun programa Leonardo da
Vinci con alumnado do centro.
o Do mesmo xeito, un foco de actividade que vai absorver moita atención e
traballo da comunidade educativa é a participación, a título de centro
coordinador, de dous proxectos ERASMUS+, un centrado no bullying e
ciberbullying e outro, +Camino UnE, que está a estudar o impacto económico
do Camiño de Santiago nas localidades por onde pasa.
● Como é preceptivo, faremos os simulacros pertinentes contemplados no Plan de
Autoprotección do instituto, en previsión dunha situación de emerxencia.
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1.3. ESTRUTURAS ORGANIZATIVAS
1.3.1. Claustro de profesorado
O Claustro de profesorado é o órgano de participación de todos os profesores e
profesoras que prestan servizos docentes no centro. Podemos consideralo como un órgano
técnico-pedagóxico no que se planifíca, coordina, decide, informa e avalían todas as
actividades educativas que se realizan dentro do noso centro educativo.
O claustro será presidido polo director e estará integrado pola totalidade do
profesorado de ensino secundario, mestres/as e profesores/as técnicos de F.P. que prestan
servizos no instituto.
O claustro reunirase, como mínimo, unha vez ao trimestre e sempre que o
convoque o director ou o solicite un terzo, polo menos, dos seus membros. Será
preceptiva, ademais, unha sesión do claustro ao principio do curso e outra ao final do
mesmo. A asistencia ás sesións do claustro é obrigatoria para todos os seus membros.
(R.D 83/1996 de 26 de xaneiro e Decreto 324/1996, do 26 de xullo).
As súas competencias están recollidas no artigo 47 do Decreto 324/1996, do 26
de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos Institutos de educación
secundaria (D.O.G. Nº 156, 9–agosto–1996). Segundo o mesmo, as competencias do
claustro de profesoras/es son:
a) Elevar ao equipo directivo propostas para a elaboración dos proxectos educativo e
curricular do centro e da programación xeral anual.
b) Aprobar e avaliar os proxectos curriculares e os aspectos docentes da programación
xeral anual, conforme ao proxecto educativo do centro,
c) Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación pedagóxica e
na formación do profesorado do centro.
d) Elixir os seus representantes no Consello Escolar do instituto e no consello directivo
do centro de formación continuada do profesorado.
e) Propor todo tipo de iniciativas que tendan a mellorar o funcionamento do centro en
calquera dos seus aspectos.
f) Aprobar os criterios pedagóxicos para a elaboración dos horarios dos alumnos.
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g) Aprobar a planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación e calendario dos
exames ou probas extraordinarias.
h) Analizar e valorar o rendemento escolar do centro mediante os resultados das
avaliacións e outros parámetros que se consideren pertinentes.
i) Coñecer as candidaturas á dirección e os programas presentados polos candidatos.
j) Coordinar as funcións referentes a orientación, titoría, avaliación e recuperación dos
alumnos e alumnas.
k) Analizar e valorar os resultados da avaliación que do centro realice a Administración
educativa ou calquera informe referente á súa marcha.
l) Colaborar coa inspección educativa nos planos de avaliación do centro.

No presente curso, o Claustro de profesoras e profesores do IES A. Xelmírez I
está composto por un total de 84 membros distribuídos nos seguintes corpos
administrativos:
Corpo de Profesores de Ensino Secundario: 70
Corpo de Profesores Técnicos de F.P.: 9
Corpo de Mestres: 4
Profesora de Relixión Católica: 1
A maiores, contamos no presente curso con 2 profesoras auxiliares, de francés e
de portugués.

COMPOSICIÓN DO CLAUSTRO:
ALEMÁN

CICLO

Araújo Cardalda

Laureano X.

Torrado Blanco

María Sagrario

Cascudo Rodríguez

José Antonio

Cereijo Varela

J. Antonio

Iglesias Araúxo

Óscar
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Iglesias Saco

Cristina

Rei Seoane

Lucas

Rodríguez Carballada

Roberto

Vázquez Méijome

Iván

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Blanco Veiga

Rosa María

Collazo Garrido

María Amparo

Fernández Domínguez

Manuel Antonio

Varela Fernández

Teresa

García Soto

María Carme

Porta Martínez

Paulo

Rieiro Gerpe

Eva

Val Guerreiro

Natalia

EBI

Gestal Brandariz

Tamara

ECONOMÍA

Fariña Cadenas

Andrés

EDUCACIÓN FÍSICA

Martín Vázquez

Marcial

Nodar Ron

José M.

Baamonde García

Antón

Garea Traba

Alicia Eva

Mata Hermida

Berta

Neyra García

Nieves

Corbelle Cao

Xavier

DEBUXO

FILOSOFÍA

FÍSICA E QUÍMICA
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García Vega

Manuel

López Rúa

María

Neira González

Mercedes

Abalde González

María Teresa

Benmessaoud Lareo

Celine Izabel A.

Diz Álvarez

María Xosé

Nieto Calviño

María Xosé

Rei Souto

Mª Dolores

GREGO

García Diéguez

Mª del Carmen

LATÍN

Herrero Pérez

Marta Mª

INGLÉS

García Cacicedo

Sara

Lorenzo Martínez

Maruxa

Ríos Creo

María Asunción

Sande Senande

Carme

Souto Grandal

Elvira

Vázquez Fernández

Manuel

ED. RELIXIOSA

FRANCÉS

LINGUA ESPAÑOLA e LIT. Dosil Castro

Lidia

Gómez Montiel

Fernando

Sans Boga

Dolores

Segade Gómez

Xesús

Seoane Pardo

Antonio

Villa López

Marta

10

LINGUA GALEGA e LIT

MATEMÁTICAS

MÚSICA

ORIENTACIÓN

Domínguez Oroña

Mª Beatriz

García Freire

Xosé Carlos

Fraga López

Mª Ermitas

Iglesias de la Fuente

Olga

Moure Espiño

Carme

Portas Fernández

Manuel

Prada Bustillo

María Isabel

Ríos Estévez

Paula

Castro Paz

Teresa

Fernández Martínez

María José

Fraga González

Mª Victoria

Iglesias Méndez

Nuria

Noya Conde

José Manuel

Peinador Veira

Mª Victoria

Pensado Banet

Cecilia

Rico Díaz

Juan

Rodríguez Méndez

Socorro

Fernández García

Rosa Mª

Vigil Touza

Iria

Barreiro Ferro

Manuel

Blanco Pérez

Manuela

Murcia Piñeiro

Mª do Carme

López López

Yolanda
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TECNOLOXÍA

Fandiño Barros

Xoán M.

Lema Pérez

César

Méndez Zunzunegui

Javier

XEOGRAFÍA e HISTORIA Álvarez Ramos
Argibay Lorenzo
Culebras Sánchez-Biezma

FOL

María Jesús
Carme
David

López Suárez

Nieves

Mascareñas Alonso

María Xesús

Montero Míguez

Elena

Prieto Valdés

Fernando

Camino Recouso

Tamara

SISTEMAS INFORMÁTICO Rodríguez Romay
Trincado Álvarez

María Paz
Ramón

1.3.2. Consello Escolar
No presente curso corresponde realizar eleccións para renovar parcialmente os/as
representantes no Consello Escolar.
A composición do Consello Escolar, até que se produza o relevo parcial dos seus
e das súas integrantes, é a seguinte:
Equipo directivo:
Manuel Portas Fernández (Director)
Berta Mata Hermida (Secretaria)
César Lema Pérez (Xefe de Estudos Diúrno)
Roberto Rodríguez Carballada (Xefe Estudos Adultos)
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Representantes do profesorado:
Amparo Collazo Garrido
Sagrario Torrado Blanco
Carmen Sande Senande
Manuel Vázquez Fernández
Laureano Araújo Cardalda
Mª Xesús Mascareñas Alonso
Representantes dos pais/nais:
Xosé Antón López Fernández
Jorge Piñeiro Grandal
Susana Justo Prieto
Representantes do alumnado:
Rebeca S. Buján Contreras
Antón López Blanco
Ana Mayda García Castro

Olaia Barral Otero
Representante dos PAS:
Ana Louro Núñez de Haro
Representante do Concello:
Noa Díaz Varela
As súas competencias están recollidas no artigo 44 do Decreto 324/1996, do 26
de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos Institutos de educación
secundaria (D.O.G. Nº 156, 9–agosto–1996):
a) Estabelecer as directrices e elaborar propostas para a elaboración do proxecto educativo
do instituto, aprobalo, avalialo e, se é o caso, introducir modificacións, sen prexuízo das
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competencias que o claustro de profesorado ten atribuídas en relación coa planificación e
organización docente.
b) Propor a revogación do nomeamento do director ou directora, logo do acordo dos seus
membros, adoptado por maioría de dous terzos.
c) Decidir sobre a admisión de alumnado, con suxeición ao estabelecido na lexislación
vixente.
d) Aprobar e modificar o regulamento de réxime interior do instituto.
e) Resolver os conflitos e impor as correccións con finalidade pedagóxica que
correspondan a aquelas condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a
convivencia no centro, de acordo coas normas que estabeleza a Consellaría de Educación
e Ordenación Universitaria.
f) Aprobar o proxecto de orzamento do instituto e a execución do mesmo.
g) Aprobar e avaliar a programación xeral anual do instituto, respectando, en todo caso,
os aspectos docentes que lle competen ao claustro.
h) Aprobar a programación das actividades escolares complementarias e avaliar o seu
desenvolvemento.
i) Estabelecer as directrices para a participación do instituto en actividades culturais,
deportivas e recreativas naquelas accións asistenciais nas que o instituto puidese aportar
a súa axuda.
j) Estabelecer os criterios de colaboración con outros centros, entidades ou organismos.
k) Promover a renovación das instalacións e equipamento do instituto, e vixiar a súa
conservación.
l) Analizar e valorar o funcionamento xeral do instituto, a evolución do rendemento
escolar e os resultados da avaliación que do centro realice a Administración educativa.
m) Colaborar coa inspección educativa nos planos de avaliación de centro, nos termos
que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria estabeleza.
n) Regular o procedemento de autorización das saídas voluntarias entre clases ou en
período de lecer do alumnado do centro.
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1.3.3. Comisións
1.3.3.1. Comisión de Coordinación Pedagóxica (C.C.P.)
A Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) é o órgano colexiado encargado de
coordinar os ensinos e peza fundamental no procedemento de toma de decisións IES A.
Xelmírez I.
A Comisión de Coordinación Pedagóxica é un órgano fundamental na vida do Centro.
Coordina de forma habitual e permanente as labores docentes do profesorado, dos ciclos,
dos titores e especialistas, das actividades lectivas: docentes, complementarias,
extraescolares... Coordina todos os traballos académicos e a actividade lectiva do Centro.
A CCP debate asiduamente os asuntos pedagóxicos, os temas tratados lévanse aos
Departamentos para a súa análise , que poden volver a ser debatidos noutra CCP. As súas
propostas elévanse ao Claustro e Consello Escolar para a súa aprobación, segundo
corresponda. Este procedemento posibilita a participación de todo o profesorado na toma
de decisións.
Equipo Directivo → CCP ↔ Departamentos → Claustro → Consello Escolar
A comisión de coordinación pedagóxica ten as seguintes competencias (Decreto
324/1996, do 26 de xullo) :
a) Elevar propostas ao claustro co fin de estabelecer os criterios para a elaboración dos
proxectos curriculares.
b) Velar para que a elaboración dos proxectos curriculares de etapa nos que se incluirá o
plano de orientación académica e profesional e o plano de acción titorial se realice
conforme os criterios estabelecidos polo claustro.
c) Asegurar a coherencia entre o proxecto educativo do instituto, os proxectos curriculares
de etapa e a programación xeral anual.
d) Estabelecer as directrices xerais para a elaboración das programacións didácticas dos
departamentos, do plano de orientación académica e profesional, do plano de acción
titorial, así como das adaptacións curriculares e dos programas de diversificación
curricular e de garantía social, incluídos no proxecto curricular.
e) Propor ao claustro de profesores os proxectos curriculares para a súa aprobación.
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f) Velar polo cumprimento e posterior avaliación dos proxectos curriculares de etapa.
g) Proporlle ao claustro a planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación e o
calendario de exames ou probas extraordinarias, de acordo coa xefatura de estudos.
h) Canalizar as necesidades de formación continuada do profesorado cara ao Centro de
Formación Continua do Profesorado.
i) Proporlle ao director os profesores titores que han formar parte do departamento de
orientación.
j) Realizar, de se o caso, a proposta ao xefe ou xefa de estudos co fin de que se designe o
responsábel do departamento de actividades complementarias e extraescolares.
k) Propor os profesores e profesoras que han formar parte do equipo de normalización
lingüística.
A CCP está integrada polo director, que é o seu presidente, o xefe ou xefa de estudios do
Réxime Ordinario, o xefe de estudos de Adultos, os xefes de departamento, a
coordinadora do equipo de normalización lingüística, a profesora de apoio a alumnos e
alumnas con necesidades educativas especiais , a coordinador de formación en centros
de traballo, a coordinadora da dinamización da biblioteca escolar e a coordinadora de
dinamización de Programas Europeos. Actúa como secretaria da comisión, a profesora de
menor idade, Rosalía López Ínsua, designado polo director, oídos os restantes membros.
Os membros desta comisión son os seguintes:
- Director: Manuel Portas Fernández
- Xefe de Estudos Rexime Ordinario: César Lema Pérez.
- Xefe de Estudos Ensinanzas de Adultos: Roberto Rodríguez Carballada.
- Formación e Orientación Laboral: Tamara Camino Recouso.
- Orientación Educativa: Manuel Barreiro Ferro
- Pedagoxía Terapéutica: Mª Carme Murcia Piñeiro
- Lingua e Literatura Galegas: María Isabel Prada Bustillo
- Lingua e Literatura Castelá: Dolores Sans Boga
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- Inglés: Elvira Souto Grandal
- Francés: Mª José Diz Álvarez
- Alemán: Laureano Araúxo Cardalda.
- Grego: María del Carmen García Dieguez
- Latín: Marta M. Herrero Pérez
- Filosofía:Alicia Eva Garea Traba
- Tecnoloxía: Javier Méndez Zunzunegui
- Matemáticas: Teresa Castro Paz
- Economía: Andrés Fariña Cadenas
- Xeografía e Historia: Mª Xesús Mascareñas Alonso
- Física e Química: Xavier Corbelle Cao
- Debuxo: Mª do Carme García Soto
- Educación Física: Xosé Manuel Nodar Ron
- Bioloxía e Xeoloxía: Manuel Antonio Fernández Domínguez
- Dinamización Lingüística (e secretaria da CCP):: Sagrario Torrado Blanco
- Música: Rosa Mª Fernández García.
- Relixión: Teresa Abalde González
- Comunicación, Imaxe e son: Cristina Iglesias Saco
- Coordinación de FCT: Óscar Iglesias Araúxo
- Coordinación de Biblioteca: Cecilia Pensado Banet
- Coordinadora de Programas Europeos: Carme Sande Senande

1.3.3.2. Comisión Económica
Integrada por :
⚫ Director: Manuel Portas Fernández
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⚫ Secretaria: Berta Mata Hermida
⚫ Profesora: Amparo Collazo Garrido
⚫ Pai/Nai: Jorge Piñeiro
⚫ Alumno: Olaia Barral Otero
⚫ Administrativa: Ana Mª Louro Núñez de Haro
Entre as súas funcións estarán:
-

Colaborar co/coa secretario/a do centro na elaboración da memoria económica do
centro, do orzamento do centro e na avaliación de necesidades do centro, e presentar
esta documentación ao Consello Escolar.

-

Outras funcións que lle encomende o Consello Escolar no ámbito das súas
competencias.

1.3.3.3. Comisión da Biblioteca
A coordinadora da Comisión da Biblioteca é a profesora Cecilia Pensado Banet. Ademais
dela, integra a comisión neste curso o seguinte profesorado:
•

Teresa Castro Paz (Departamento de Matemáticas)

•

Mª Vitoria Fraga González (Departamento de Matemáticas)

•

Olga Iglesias de la Fuente (Departamento de Lingua Galega e Literatura)

•

Mª do Carme Moure Espiño (Departamento de Lingua Galega e Literatura)

•

Mercedes Neira González (Departamento de Física e Química)

•

María Isabel Prada Bustillo (Departamento de Lingua Galega e Literatura)

•

Fernando Gómez Montiel (Departamento de Lingua Castelá e Literatura)

•

Sagrario Torrado Blanco (Departamento de Alemán)

•

Natalia Val Guerreiro (Departamento de Plástica e Visual).

•

Marta Villa López (Departamento de Lingua Castelá e Literatura)

•

Paula Ríos Estévez (Departamento de Lingua Galega e Literatura)
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Ademais de velar polo cumprimento do Programa Anual de Lectura (Anexo II) e de
colaborar co desenvolvemento dos clubs de lectura, a comisión ten estoutras funcións:
•

Analizar as necesidades da biblioteca escolar referidas a infraestrutura, equipamento,
mantemento e atención en horario lectivo e en horario extraescolar.

•

Realizar propostas ao Consello Escolar e á Dirección para as melloras necesarias.

•

Xestionar a apertura da biblioteca en horario escolar, procurando a necesaria colaboración
e garantindo que todas as intervencións se realizarán seguindo os criterios establecidos
polo equipo de apoio e a responsábel da biblioteca escolar.

•

Promover actividades de sensibilización e dinamización cultural entre toda a comunidade
escolar.

•

Realizar propostas para a adquisición de fondos e equipamento, co correspondente
proxecto orzamentario, que se remitirán ao Consello Escolar.

•

Realizar xestións cos sectores culturais, educativos, sociais e económicos do ámbito do
centro educativo que poidan colaborar coa biblioteca escolar e os seus obxectivos.

1.3.4. Relación de titores/as
TITORÍAS DIÚRNO
1º A

Mª Socorro Rodríguez Méndez

1º B

Marcial Martín Vázquez

1º C

Mª Xosé Fernández Martínez

2º A

Carme Arxibay Lorenzo

2º B

Xoán M. Fandiño Barros

2º C

Xesús Segade Gómez

3º A

Juan Rico Díaz

3º B

María López Rúa

3º C

Iria Vigil Touza

4º A

Vitoria Peinador Veira

4º B

Mª Xesús Álvarez Ramos

4º C

Xosé Carlos García Freire.
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1º A Bach.

Mª Nieves Neyra García

1º B Bach.

Fernando Gómez Montiel

1º C Bach.

Olga Iglesias de la Fuente

1º D Bach

Rosa Blanco Veiga

2º A Bach

X. Antón Seoane Pardo

2º B Bach

Marta Villa López

2º C Bach

Nieves López Suárez

2º D Bach

María Fraga López

TITORÍAS
DA QUENDA DE ADULTOS,
CICLO, EBIs e FPB.
ESA I-II

Tereixa Novo Arrojo

ESA III-IV-A

Elvira Souto Grandal

ESA III-IV-B

Lidia Dosil Castro

1º A Bach.

Manuel García Vega

1º B Bach.

Xosé M. Noya Conde

2º A Bach

Nuria Iglesias Méndez

2º B Bach

David Culebras Sánchez-Biezma

Ciclo VDJ 1º

Óscar Iglesias Araúxo

Ciclo VDJ 2º (mañá)

José Antonio Cereijo Varela

Ciclo VDJ 2º (modular) José Antonio Cascudo Rodríguez

EBIs

Tareixa Novo Arrojo

FP BÁSICA 1º

Eva Rieiro Gerpe

FP BÁSICA 2º

Paula Ríos Estévez

TITOR FCT 2ºFPB Ramón Trincado Álvarez
Coordinador FCT Ciclo: Lucas Rei Seoane
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Titoria FCT: José Antonio Cereijo
Titoria FCT: José Antonio Cascudo Rodríguez cascudo

1.3.5. Programas Internacionais.
O IES Xelmírez I considera que unha parte fundamental da formación académica
e persoal do noso alumnado radica na promoción de proxectos educativos e intercambios
escolares que fomenten a aprendizaxe e o coñecemento da diversidade lingüística,
cultural e social do mundo que nos rodea.
Ao longo da súa historia, o instituto sempre participou dun modo activo e regular
en programas europeos, intercambios escolares e proxectos educativos de carácter
internacional que repercuten positivamente na imaxe do centro como institución e na
participación de todos os membros que conforman a nosa comunidade educativa. Proba
disto e que durante o pasado curso escolar, o centro levou a cabo os seguintes programas
internacionais:

1.3.5.1. Proxectos educativos europeos - programa Erasmus +

O IES A. Xelmírez I está de novo involucrado na internacionalización do centro
a través de proxectos ERASMUS + subvencionados por Europa. Estes programas teñen
como parte dos seus obxectivos:
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O noso centro conta con tres proxectos enmarcados dentro do Programa Erasmus Plus:

Os tres proxectos son unha continuación do que xa comezou en anos anteriores (KA1
dende fai 5 anos e KA2 dendo setembro do ano pasado.
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A. PROXECTOS KA1 de MOBILIDADE:
Nos últimos 5 anos, o profesor de ciclos e xefe de estudos de nocturno,
Roberto Rodríguez Carballada, está a coordinar no noso instituto o proxecto KA112
de mobilidade de profesorado e alumnado de ciclos, concedido á Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa do programa Erasmus+ 2014-2020. O
proxecto para este curso escolar, que leva por título Next Station: Improving
Professional Skills in Galicia III, está enfocado á mobilidade de estudantes e
profesores técnicos de ciclos medios e FP básica. O programa contén tres modalidades
de mobilidade:
a) Mobilidade de estudantes en prácticas: consiste na realización dun periodo
de prácticas nunha empresa, organización ou centro educativo doutro país da Unión
Europea. Estas prácticas poden ir acompañadas, se fose preciso, de cursos previos de
preparación ou actualización na lingua de acollemento ou de traballo.
b) Modalidade para persoas tituladas de ciclos formativos de grao medio e de
grao superior. Consiste na realización de prácticas en empresas doutro país da Unión
Europea, dentro dos 12 meses seguintes á finalización dos seus estudos, co fin de
mellorar a súa inserción no mundo laboral.
c) Formación do persoal docente das institucións que impartan ciclos de
formación profesional e de educación superior para impartir docencia, ou para
coñecer outros centros educativos de países da Unión Europea, ou ben empresas do
seu sector profesional noutros países da Unión Europea.

B. PROXECTOS KA2 de ASOCIACIÓNS ESTRATÉXICAS:
Durante o curso escolar 2018-19 profesorado de diversos departamentos, coa
colaboración de entidades como Programas Europeos da Consellería de Educación e o
CAFI de Santiago, estivemos a traballar nos dous Proxectos KA206 de Asociación de
Intercambios Escolares, que nos foron concedidos na convocatoria de ERASMUS+ de
2018. A concesión destes proxectos daban resposta a dúas necesidades concretas do noso
centro:
a) Subliñar o valor social e educativo do Patrimonio Cultural Europeo a
través do Camiño de Santiago nos seus aspectos económico, artístico, cultural,
medioambiental e lingüístico de tal xeito que o noso alumnado sexa consciente da
importancia que ten preservar e respectar o noso Patrimonio e coñecer como a
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inversión pública serve para favorecer o desenvolvemento do noso entorno en
diversos ámbitos, Partindo de materias do currículum de 4ºESO e 1ºBacharelato
como Economía, Ciencias Sociais e Naturais, Historia, Arte e Xeografía, Galego,
Linguas Estranxeiras e Novas Tecnoloxías, xurde a idea dun proxecto
colaborativo e interdisciplinar que incida en cambios na metodoloxía de traballo.

b) O acoso escolar e o ciberacoso están a ser problemas que afectan ao noso
entorno de moi diversas maneiras. Sen ben é certo que, en principio, non existen
problemas graves dentro do noso instituto, si consideramos que é un bo momento
para concienciar e formar a tódolos membros da comunidade educativa no que
implica a prevención deste tipo de maltrato. O proxecto deriva principalmente do
interese dun sector do profesorado por formarse neste campo e sentar as bases
para unha posterior formación que incida en tódolos ámbitos do noso instituto.
Durante os tres últimos anos, traballouse nesta temática a través de grupos de
traballos, seminarios permanentes, conferencias e cursos de formación, sentando
as bases para iste proxecto que terá como obxectivo formar a todos os sectores
educativos para poder detectar e solventar cuestións relativas ao acoso e
ciberacoso na educación secundaria.

Ao longo deste curso escolar, estes 2 proxectos: + CAMIÑO UnE, coordinado
polo profesor de economía Andrés Fariña e b) TRIC: Bullying e Ciberbullying,
coordinado pola profesora de inglés Carmen Sande, implicaron a profesorado de diversas
materias e alumnado de 3º e 4º da ESO e 1º de Bacharelato, tanto en actividades de aula
e do centro coma nos encontros celebrados nos países asociados.
+ CAMIÑO UnE, realizou 3 encontros cos centros asociados de Toulouse,
Lumbier (Navarra) e Aire Sur L’Adour (Burdeos) que tiveron lugar en Santiago, centro
coordinador, Toulouse e Lumbier. Aparte destes encontros transnacionais, o equipo que
conforma este proxecto fixo sáidas de campo a través de etapas do Camiño de Santiago
en Galicia, analizando o impacto económico nas distintas zonas e o tratamento da naturez
e dos monumentos artísticos relacionados co Camiño.
TRIC: Bullying e Ciberbullying, realizou 2 encontros transnacionais cos
institutos de educación secundaria asociados ao proxecto de Cluj-Napoca (Romania) e
Como (Italia). Estes 2 encontros tiveron lugar en Santiago de Compostela, instituto
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coordinador do proxecto, e lugar de presentación do proxecto, e en Cluj-Napoca
(Romania). Nestas reunións tratáronse diversos aspectos do acoso escolar e realizáronse
actividades enfocadas á adquisición de destrezas para combater o acoso e o ciberacoso.
Para este curso escolar, ámbolos dous proxectos continuarán coas respectivas
actividades, saídas e encontros entre os países asociados para poder levar a cabo o traballo
iniciado durante o curso anterior. Os encontros terán lugar a principios de curso e
rematarán en abril en Santiago de Compostela, onde esperamos poder celebrar unha
xornada conxunta entre os dous proxectos que poña en valor a importancia da
internalización do noso instituto e o poder educativo que teñen programas destas
características que promoven a apertura do mundo escolar ao resto da cidadanía.

Outras actividades levadas a cabo ata o momento dentro do traballo de proxectos
ERASMUS + foron:
➢ A creación dunha páxina WEB para cada proxecto que serva de plataforma
para difundir os materiais de todo tipo que se vaian facendo ao longo dos
proxectos.
➢ Traballos de cooperación entre profesorado do mesmo centro e cos outros
centros a través de plataformas online como E-TWINNING
➢ Actividades desenvolvidas nas aulas e a súa difusión a través de ETWINNING e outras plataformas online.
➢ MOBILIDADES de alumnado e profesorado a todos os países que forman
a asociación co obxectivo de poñer en común e avaliar o traballo
desenvolvido até o momento e organizar as posteriores actividades, así
como a difusión do traballo no entorno escolar, familiar e social de cada
unha das partes implicadas.

ERASMUS + FP: KA 102 MOBILIDADE DE ESTUDANTES E PERSOAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
O noso centro participa este curso e o vindeiro no proxecto “Next Station:
Improving Professional Skills in Galicia III”concedido á Dirección Xeral de
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Educación, FP e Innovación Educativa na convocatoria de 2019 do programa Erasmus+,
cunha duración de 2 anos ( 2019-2021)
O proxecto aprobouse polo Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE) dentro dos proxectos de mobilidade KA102 de Formación
Profesional.
O proxecto suporá a posibilidade de que alumnos/as podan facer prácticas en
diferentes países da Unión Europea desde setembro de 2019 ata xuño de 2021, tanto á
hora de facer a FCT como unha vez titulados.
Así mesmo 3 profesores/as poderás facer prácticas en empresas de países da UE ,
ou ir de observadores a centros educativos dos países adscritos ao programa.
Este proxecto supón unha continuidade na participación da Dirección Xeral de
Educación, FP e Innovación Educativa nos proxectos de mobilidade para o alumnado de
ciclos de formación profesional de grao medio e FP básica.

1.3.5.2. Intercambios e Viaxes Escolares:
Obxectivos para o curso escolar 2019-20:
A aposta pola apertura do centro a outras comunidades co principal obxectivo de
educar no sentido global da palabra, segue a desenvolverse no noso instituto dun xeito
claro, aberto e eficaz.. Dende os departamentos, e sempre respaldados pola dirección do
centro, desenvólvense programas de intercambio e viaxes ce carácter lingüístico e cultural
que axudan a que os nosos alumnos coñezan contornos afíns ás linguas estranxeiras que
estudan e poidan utilizar o idioma en contextos reais e os aspectos culturais que se derivan
deles. Por outra banda, dende hai uns anos a dirección está a poñer todo o seu esforzo en
conseguir que un gran número de alumnos poida desfrutar da riquísima experiencia que
implica vivir un intercambio. Para conseguir este obxectivo, a dirección está a promover
intercambios escolares con centros escolares fóra da comunidade galega pero dentro da
península xa que deste xeito abarátase moito o custo total do intercambio.
En xeral, o IES A. Xelmírez pretende con este tipo de iniciativas:
➢ Fomentar a cooperación con centros de fóra de Galicia. promovendo o
intercambio de experiencias profesionais entre o profesorado e o persoal non
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docente, e facilitar a participación activa do alumnado e a posibilidade de
coñecer in situ outras institucións educativas e outras realidades culturais.
➢ Contribuír á mellora profesional e persoal de toda a comunidade educativa a
través da promoción de linguas estranxeiras, do interese por coñecer outras
culturas e outras realidades e intercambiar vivencias e experiencias con
persoas de ámbitos diferentes aos nosos.
➢ Motivar á participación do alumnado a través de actividades que requiren da
súa implicación directa e que lles poda permitir vivir experiencias
culturalmente enriquecedoras tanto dentro do ámbito familiar como escolar, o
que fomenta o seu desenvolvemento persoal.
➢ Coñecer sistemas educativos diferentes, reflexionar e avaliar o noso sistema e
producir cambios que favorezan a imaxe do centro dentro do noso ámbito.
➢ Ofrecer ás nais e pais do noso alumnado unha imaxe dinámica e aberta que se
prolonga máis alá do noso ámbito escolar e que posibilita o intercambio de
experiencias dun xeito altamente enriquecedor.

Actividades para o curso escolar 2019-20:
a) Intercambios e visitas de carácter lingúístico e cultural, organizadas dende
os departamentos de linguas estranxeiras:

b) Intercambios escolares e viaxes educativas de carácter cultural,
organizadas dende a dirección.
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O instituto está tratando de desenvolver intercambios escolares con outros centros
de Europa. A finalidade principal é que durante toda a ensinanza secundaria e bacharelato,
unha gran parte do noso alumnado poida participar e coñecer realidades lingüísticas,
culturais, sociais, naturais e históricas distintas que contribúan a súa formación académica
e persoal.

As actividades a levar a cabo comprenden:
⎯ Actividades deseñadas para o proxecto a desenvolver dentro e fóra do centro.
⎯ Visitas a institucións locais ou provinciais que se consideren de interese para a
divulgación do proxecto.
⎯ Visitas a museos e lugares emblemáticas da cidade do intercambio.
⎯ Excursións a lugares de interese natural e cultural fóra da cidade de intercambio.
O custo da actividade dependerá principalmente da tarifa do transporte e das actividades
que se consideren necesarias para o desenvolvemento do proxecto. Os alumnos estarán
aloxados en familias.
A estas actividades hai que engadir a excursión que todos os anos se organiza dende a
dirección para o alumnado de 4º de ESO con motivo do fin de ciclo e que terá un
obxectivo claro de coñecemento doutra cultura e todo o que isto implica.

EXEMPLO DE PROGRAMA DURANTE O INTERCAMBIO NO NOSO
CENTRO
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16:2018:00

Día 3

Benvida e
presentación:
O
o noso
camiño
instituto, a
de
nosa cidade Santiago
e o noso país

Visita á
cidade vella
(prazas,
catedral e
rúas)

Museo
do pobo
galego

familia

A
música,
a danza,
os xogos
no noso
entorno

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Regreso á casa

12:2014:20

Chegada e recibimento dos pais

8:4512:20

Día 2

Día completo coas familias

Día
1

Paseo polo
entorno
natural do
Sarela

Excursión de
Actividades
día enteiro á
no centro:
costa (parque
proxecto en
natural,
torno á
monumentos,
viaxe
pobos...)

familia

As actividades poderán ser modificadas tendo en conta o calendario escolar, as
idades do alumnado e a relevancia e interese da temática en relación ao grupo.
c) Programa de Inmersión lingüística e cultural entre o IES XELMÍREZ I e
o Instituto NADDERUD de VIDEREGAENDE – OSLO (NORUEGA)
De novo este curso escolar, concretamente dende o 29 de agosto e o 26 setembro
4 alumnas de 1º de bac estiveron participando desta magnífica experiencia promovida
pola Consellería de Educación en colaboración coa Consellería de Educación de Oslo. As
alumnas foron seleccionadas tendo en conta os criterios de actitude, comportamento,
participación, autonomía e responsabilidade do mesmo a criterio do profesorado, titores
e xefatrua de estudos, xunto ao rendemento académico durante o ano anterior e a nota na
materia de inglés, lingua vehicular durante a duración da súa estadía en Noruega.
As 4 persoas seleccionadas forman parte da vida académica, familiar e social
xunto coas súas parellas correspondentes en Noruega durante este primeiro mes do curso
escolar. O alumnado estivo acompañado na viaxe de ida pola profesora de inglés e
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coordinadora de Programas Internacionais Carmen Sande, e na de volta polos profesores
e membros do equipo directivo César Lema (xefe de estudos) e Fernando Prieto
(vicedirector). Todos os profes tiveron a oportunidade de observar o funcionamento do
centro e coñecer a membros da dirección e profesorado. O alumnado do instituto
noruegués participará da vida académica do noso instituto, así como do entorno familiar
e da vida social a que pertencen as súas parellas no noso centro durante os días 11 de
xaneiro e 8 de febreiro de 2020. Durante a primeira semana, o alumnado de Noruega
asisitrá a clases de castelán na USC e as 3 semanas restantes participará da vida académica
do IES Xelmírez I. Os horarios, ao igual que en Noruega, conformaranse de acordo aos
intereses e necesidades do alumnado, deixando horas libres dentro do horario escolar para
poder compaxinar o traballo do seu centro escolar.
Sería interesante que o noso alumnado tamén poidese disfrutar dun curso de
inmersión lingüística en lingua inglesa durante unha semana en vindeiras convocatorias.
A espera de que o alumnado de Noruega participe desta experiencia, a avaliación
pola nosa parte é altamente positiva. O noso alumnado mellorou as súas competencias en
lingua estranxeira e no uso das novas tecnoloxías, facendo uso delas dentro e fora das
clases. Melloraron as súas destrezas sociais, participando e colaborando en actividades
dentro e fóra do centro. Desenvolveron a súa capacidade de ser responsábeis e autónomos,
vivindo coas familias nun entorno que, en principio, non lles era familiar. Fomentaron o
seu espíritu crítico, valorando os distintos sistemas educativos e a dinámica de traballo en
ambos países, así como a súa capacidade para comparar positivamente aspectos sociais e
culturais. En definitiva, trátase dunha experiencia vital que lles está axudando a súa
formación académica e persoal.
d)

Proposta de visita do instituto de educación secundaria de Seaham

(Inglaterra)
No curso pasado, o grupo de inglés de 2ª lingua de 2º ESO, coa profesora Carmen
Sande, realizaron un intercambio de proxectos con alumnado do instituto de Seaham,
Durham, no Reino Unido. A raiz de esta actividade, a profesora do centro británico fai
unha proposta para poder traer a ese grupo de alumnos/as de 14-15 anos a unha visita de
5 días á nosa cidade e á nosa escola durante o segundo trimestre deste curso escolar 1920. O obxectivo da viaxe é o de coñecer aspectos do Camiño de Santiago, ao mesmo
tempo que participan de actividades de clase utilizando as linguas de comunicación de
30

ambos grupos e fomentando o traballo en equipo. Antes de tomar unha decisión ao respeto
estamos tentando encontrar axudas para que o noso alumnado poida tamén realizar un
proxecto de características similares en Inglaterra.
A proposta da actividade adxúntase a continuación:
Day
Monday
(prososed dates
February 10th
2020)
Tuesday

Time
0700
1700
1900
AM
1300
PM

Wednesday

1900
AM
1300
PM

Thursday

Friday

Activity
Inbound flight from Newcastle
Arrive at SCQ.
Travel to accommodation. Group introduction and
evening meal
Xelmirez school for morning language sessions
Whole school lunch
Tour of local area- exploration and discovery activity.
Visit to (Catedral de Santiago de Compostela, the old
town Zona Vella and Museo de Peregrinaciones)
Evening meal with whole group
Camino de Santiago walk

Who
Seaham students and staff.
Both sets of students and staff

Both sets of students and staff
Students paired with a
student from partner
school
Both sets of students and staff

Picnic lunch
Group presentations on camino and heritage project
Evening meal with whole group

Students paired with a
student from partner
school

1900
AM

Xelmirez school for morning language sessions

Both sets of students and
staff

1300
PM
1900

Whole school lunch
Inter school sports activities
Celebration evening meal

AM

Outbound flight from SCQ
Arrive at Newcastle
Travel back to Seaham

1800

Xelmirez students, parents
and whole group
Seaham students and staff.

1.3.6. Oferta educativa do centro.
1.3.6.1. Ensinanzas de Réxime Ordinario: ESO, Bacharelato CM Video disc-jockey
e son e BIFC02 - Informática de oficina
ESO
Os catro cursos de Educación Secundaria Obligatoria, con tres grupos por curso, están
todos eles integrados no novo marco lexislativo LOMCE.
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
Ofértanse as seguintes modalidades de Bacharelato
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1º BAC – LOMCE. Modalidade de Ciencias, Humanidade e CC Sociais, cunha oferta
ampla e flexíbel de optativas.
2º BAC – LOMCE Modalidade de Ciencias, Humanidades e CC Sociais, tamén cunha
oferta ampla e flexíbel de optativas.
FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA.
Ciclo de Grao Medio:
-CM Video disc-jockey e son , Réxime Ordinario ( 1º e 2º Curso).
- BIFP Informática de Oficina (1º curso) En horario de tarde
- BIFP Informática de Oficina (2º curso) En horario de tarde

1.3.6.2. Ensinanza de Adultos: EBI, ESA e Bacharelato e Ciclos Formativos
Na educación de persoas adultas a oferta é a seguinte:
- Ensinanzas Básicas Iniciais. Nivel I. (1 grupo)
- Ensinanzas Básicas iniciais. Nivel II.(1 grupo)
- Ensinanzas de educación secundaria (ESA) , Módulo I , 1º cuatrimestre.
(1 grupo)
- Ensinanzas de educación secundaria (ESA) , Módulo II , 2º cuatrimestre.
(1 grupo)
- Ensinanzas de educación secundaria (ESA) , Módulo III , 1º
cuatrimestre. (2 grupos)
- Ensinanzas de educación secundaria (ESA) , Módulo IV, 2º cuatrimestre.
(2 grupos)
- 1º de Bacharelato de Ciencias –LOMCE (1 grupo) e Humanidades e CC
Sociais- LOMCE (1 grupo).
- 2º de Bacharelato de Ciencias –LOMCE (1 grupo) e Humanidades e CC
Sociais- LOMCE (1 grupo).
- ZM Video disc-jockey e son, onde se imparten 5 módulos: Preparación de
sesións de vídeo disc-jockey, Captación e gravación de son , Instalación e
montaxe de equipamentos de son, Toma e edición dixital de imaxe e FOL.

1.3.7. Biblioteca escolar
Concibimos a biblioteca escolar como un centro de recursos para toda a
comunidade escolar, unha biblioteca que lle permita ao alumnado e ao profesorado
achegarse a distintas fontes de información en diferentes soportes. A biblioteca debe
servir para aproveitar o mellor da cultura dixital e o mellor da cultura impresa.
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A biblioteca escolar é un instrumento esencial e inmellorábel nunha aprendizaxe
activa e que suscite a conciencia crítica do alumnado e do profesorado, pero debe seguir
sendo unha oportunidade para o pracer da lectura, o mellor vehículo de que dispomos na
educación para o ocio.
En síntese, pretendemos acadar os seguintes obxectivos:
➢ Apoiar e reforzar o proceso educativo do centro.
➢ Fomentar, a través do plan de formación de usuarios, a utilización da biblioteca
como un centro de recursos indispensábel para o proceso de aprendizaxe activa,
construtiva e autónoma do alumnado.
➢ Prestar apoio ao alumnado na adquisición de destrezas para a procura de
información en distintos soportes e integralos adecuadamente no seu proceso de
aprendizaxe.
➢ Proporcionar a alumnado e profesorado o material básico para a realización de
traballos e actividades.
➢ Concienciar acerca da necesidade do uso continuo da biblioteca escolar, que
permita descubrila como un novo espazo de aprendizaxe, un referente de consulta
e un ámbito de estudo e de lectura recreativa.
➢ Promover o desenvolvemento de actividades de animación á lectura e á escritura.
➢ Ampliar e difundir os servizos, actividades e fondos da biblioteca a toda a
comunidade educativa.
➢ Estimular a participación do profesorado xerando relacións de cooperación entre
a persoa responsábel da biblioteca e o resto dos docentes.
➢ Integrar as familias dos nosos alumnos e alumnas nas actividades da biblioteca.
➢ Promover accións compensatorias de desigualdades entre o noso alumnado.
➢ Ser un axente dinamizador da actividade cultural e pedagóxica do centro.

FUNCIONAMENTO
Establécense as seguintes normas no uso da Biblioteca por parte dos usuarios/as:
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➢ Durante o curso escolar, a Biblioteca estará aberta de acordo co horario exposto
na entrada desta sala. Será atendida polo profesorado que no horario se indica.
➢ O alumnado poderá facer uso da Biblioteca durante o horario lectivo sempre que
estea acompañado do profesor encargado do grupo. Alumnado e profesorado
serán responsábeis de calquera dano ou mal uso de libros, mobiliario,
ordenadores e outros materiais da biblioteca escolar.
➢ Gardarase silencio ou manterase un ton de voz baixo para non molestar as
persoas que estean estudando, lendo ou consultando información.
➢ Deberemos ler sentados e/ou nunha postura correcta.
➢ Non se poderá comer, beber nin utilizar teléfonos móbiles na biblioteca.
➢ Manterase limpa e en orde a biblioteca: non se deixarán papeis fóra das
papeleiras e colocaranse ben as cadeiras.
➢ Permitirase a consulta de libros, revistas, etc. mentres se estea na biblioteca,
pero cando se termine haberá que deixalos no lugar onde estaban.
➢ Deberase tratar os libros e os outros materiais da biblioteca con respecto.
➢ Poderán ser privados de acudir á biblioteca na hora do recreo os alumnos/ as
que non respecten as normas mínimas de comportamento ou que fosen
apercibidos reiteradamente.
➢ Poderase negar o servizo de préstamo a aqueles alumnos/as que deteriorasen ou
non devolvesen materiais prestados.
➢ O uso de ordenadores e da biblioteca como aula farase previa reserva.
➢ Sempre que a Biblioteca sexa usada para algunha actividade do Centro ou
dalgunha materia, o mobiliario quedará colocado despois e comunicaránselle a
Xefatura de estudos e ao equipo de biblioteca as horas que estará ocupada.

SERVIZO DE PRÉSTAMO
➢ Tanto para préstamos como para devolucións será o bibliotecario/a o que realice
as correspondentes anotacións no programa informático que xestiona a biblioteca
escolar.
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➢ Poderanse levar en préstamo libros, revistas -excepto o último número-, cintas de
vídeo e DVD. Para poder levar libros e revistas para a casa será necesario darllos
ao profesor ou profesora de garda para que rexistre o préstamo. Cando se
devolvan, tamén se deberán entregar ao profesor ou profesora que nese momento
se ocupe da biblioteca.
➢ Os materiais de uso xeral (dicionarios, enciclopedias, láminas, atlas…) non
poderán ser usados fóra da biblioteca, agás que, por necesidades didácticas, sexan
solicitados polo profesorado.
➢ O préstamo de libros e/ou outro material poderá facerse tamén para os períodos
de vacacións, sempre que as condicións de devolución sexan favorábeis.
➢ A duración do préstamo será dun máximo de 15 días. Pasado ese tempo haberá
que devolvelo á biblioteca ou renovar o préstamo por outros 15 días. Se se trata
de CD-ROM ou DVD o préstamo é de 7 días.
➢ Poderanse ter un máximo de tres libros en préstamo, pero haberá que pensar nos
demais e non reter os libros mentres non se vaian ler.
➢ Se se incumpren reiteradamente os prazos de devolución, perderase o dereito a
levar libros en préstamo durante algún tempo.
➢ O deterioro ou perda de libros suporá a súa reposición ou pagamento.
➢ Co gallo da revisión anual dos fondos, o servizo de préstamo da Biblioteca
rematará o día 10 de xuño.
➢ Os

fondos

da

nosa

biblioteca

poderán

ser

consultados

na

páxina

www.opacmeiga.rbgalicia.org.

NORMAS DE USO DOS ORDENADORES NA BIBLIOTECA
➢ O ordenador da mesa do bibliotecario/a (zona de xestión) é de uso exclusivo
do profesorado que pertence ao equipo de biblioteca.
➢ Nos ordenadores da biblioteca haberá acceso a documentos con soporte
electrónico e a Internet.
❖ Uso dos ordenadores durante os recreos
1. O alumnado deberá contar cos coñecementos básicos necesarios para o uso
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dos ordenadores. Comprométese a usar correctamente os equipos
informáticos.
2. Cada alumna/o poderá facer uso dos ordenadores un máximo de dous
recreos á semana.
3. Poderanse usar de forma individual ou por parellas.
4. Non está permitido cambiar a configuración dos equipos, nin instalar ou
gravar software ou cambiar iconas, pantallas, etc.
5. Está permitido consultar o correo electrónico, xogos educativos, consultar
información en Internet para a elaboración de traballos relacionados coas
diferentes materias do currículo.
6. O alumnado que teña que facer traballos para as diferentes materias terá
sempre preferencia no uso dos ordenadores.
7. Non está permitido chatear, conectarse a redes sociais, xogos e consultas
de documentos con contidos contrarios á educación en valores que
desenvolvemos no noso centro (contidos racistas/ xenófobos, homófobos,
sexistas…).
8. Está permitido baixar material sempre que se garde en dispositivos
portábeis.
9. A persoa encargada da biblioteca poderá tomar as medidas oportunas no
caso de incumprimento das normas. Estas medidas poden consistir, entre
outras, na prohibición temporal ou permanente do uso deste servizo.

HORARIO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA
O equipo directivo do centro e o profesorado consideramos un compromiso
manter o horario de apertura da biblioteca na totalidade do horario lectivo de diúrno e
de nocturno (8.45-14.25 todas as mañás, e de 16.20-22.30 todas as tardes), sempre que a
dispoñibilidade horaria do profesorado o permita. O servizo de préstamo realizarase
sempre durante os recreos.
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Destinar un número de horas de atención á biblioteca escolar para o profesorado
que forma parte do Equipo de Biblioteca é tamén un compromiso firme do equipo
directivo do centro.
A atención da biblioteca está a cargo dun equipo de traballo estábel, integrado por
profesorado dos distintos Departamentos Didácticos. A catalogación de libros e materiais
videográficos e o tratamento físico dos documentos (rexistro, selado, etiquetado), así
como todas as actividades de animación e dinamización que se organizan e realizan dentro
e fóra da biblioteca, realízaas o responsábel da biblioteca e o profesorado que constitúe o
equipo de biblioteca. Hai sempre un profesor ou profesora de garda na biblioteca que
realiza o servizo de préstamos e outras tarefas de xestión e reorganización dos
documentos da sala.
A nosa biblioteca tense convertido, tras anos de traballo, nun importante elemento
de dinamización educativa. Sentímonos moi satisfeitos da acollida e da resposta ás
diversas propostas e actuacións que levamos a cabo desde a biblioteca escolar.

1. Organización e xestión.
➢ Pretendemos seguir mantendo a maior parte do equipo de biblioteca que vén
funcionando desde cursos anteriores e faremos novas incorporacións, o que permite
unha boa xestión e organización da mesma. É imprescindíbel, tamén, manter o
profesorado de cada área.
➢ Continuaremos coa xestión de centralizar os recursos materiais que están a
disposición de toda a comunidade educativa (fondos da biblioteca, dos departamentos,
das aulas-materia) para facilitar os procesos de ensino-aprendizaxe.
➢ Seguiremos actualizando os fondos documentais e elaboraremos un plan de
adquisicións de fondos para o curso atendendo ás necesidades da biblioteca, dos clubs
de lectura e ás suxestións do profesorado e do alumnado.
➢ Elaboración do calendario de actividades
➢ Organización do horario, as normas de uso e o préstamo da B.E. en coordinación coa
xefatura de estudios.
➢ Realización de reunións mensuais do equipo de biblioteca.
➢ Actualización do blog da biblioteca

bibliotecaxelmirez1.blogspot.com
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e da conta de Instagram
➢ Subscrición a prensa e revistas por suxestión do profesorado e do alumnado.
➢ Publicación quincenal dos préstamos non devoltos.

2. Dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, a súa integración no
tratamento do currículo e a súa contribución ao desenvolvemento das competencias
básicas do alumnado.
➢ Pretendemos continuar coa dinamización da biblioteca a través das diversas
actividades relacionadas coa difusión de fondos e o fomento da lectura:
exposicións, concursos, celebración de efemérides, encontros con escritores…
➢ Dinamización do blog da biblioteca: ademais do Instagram da biblioteca e blogs
dos

Clubs

de

Lectura,

seguiremos

actualizando

o

blog

bibliotecaxelmirez1.blogspot.com
➢ Divulgación dos recursos da biblioteca a toda a comunidade educativa a través
da publicación de guías de lectura, guías de novidades, e a través da web ,blogs
da biblioteca e Instagram .
➢ Integración da biblioteca no proceso de ensino-aprendizaxe co fin de acadar as
competencias básicas: aprender a aprender a través da lectura, desenvolver a
competencia dixital a través da educación documental e a alfabetización
informacional para transformar esa información en coñecemento.

3. Formación de usuarios e adquisición da competencia informacional (competencia
para o tratamento da información e competencia dixital).
➢ O proxecto anual de biblioteca recollerá a elaboración dun calendario para a
realización dunha sesión de acollida para todos os alumnos de 1º ESO,
programada polo responsábel da biblioteca en colaboración cos titores, para
explicarlle ao alumnado como está organizada a biblioteca e que é a CDU.
Preténdese así que o alumnado novo se achegue á biblioteca.
➢ Visitas a outras bibliotecas
➢ Faranse propostas de actividades e xogos interdisciplinares para a alfabetización
informacional de todo o alumnado.
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➢ Planificación das actuacións desde a biblioteca escolar en relación coas
actividades dos intercambios con centros doutros países e cidades. Actividades
de procura documental e de competencia dixital co alumnado: análise de páxinas
web para comparar o rigor da información, a obxectividade...
➢ En colaboración con todo o profesorado, pretendemos fomentar a participación
do alumnado nas actividades programadas, (concursos literarios, de chapas, de
fotografía, recomendacións de libros, xogos de pistas para atopar personaxes,
resolución de problemas científicos e de lóxica ...) para desenvolver o talento e
a creatividade do alumnado así como o seu interese pola investigación. O equipo
de biblioteca escolar centrará os seus esforzos en deseñar actividades de procura
documental e de competencia dixital relacionadas cos contidos curriculares dos
diferentes ciclos de ESO e Bacharelato que contribúan ao desenvolvemento das
competencias básicas establecidas.

4. Fomento da lectura e desenvolvemento do Proxecto lector de centro.
➢ O equipo de biblioteca elaborará un programa coas actividades de fomento da lectura
e da escritura. Serán descritas e temporalizadas nun calendario desde principio de
curso. En relación co fomento da lectura está previsto:
•

Concursos literario de poesía e relato curto en galego e en castelán para todo
o alumnado do centro.

•

Debates organizados en torno a temas de actualidade.

•

Ciclo de cine con filmes que sexan adaptacións literarias.

•

Organización de actividades para conmemorar efemérides: Día da Biblioteca
(24 de outubro), Mes da ciencia (novembro), Día Internacional contra a
violencia de xénero (25 de novembro), Día das vítimas do holocausto (27 de
xaneiro), Día escolar da Paz (30 de xaneiro), Día das mulleres e as nenas na
Ciencia (11 de febreiro), Día Internacional da Lingua Inicial (21 de febreiro),
Día Internacional da Muller (8 de marzo), Día de Rosalía (24 de febreiro), Día
do Libro e os dereitos de autor (23 de abril) e o Día das Letras galegas (17
maio)

•

Publicación de boletíns de novidades e guías de lectura.
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➢ Polo que respecta ao PROXECTO LECTOR DE CENTRO, o equipo de biblioteca
fará propostas de actividades lectoras para cada departamento didáctico.
Presentaranse as actividades deseñadas e a súa temporalización.
➢ Convocatoria do

Concurso de Banda Deseñada (en colaboración con Política

lingüística e o Departamento de Plástica)
➢ Clubs de lectura. Coordinación de catro CLUBS DE LECTURA: Xelmirezle
(“Poza dos libros (bar de lecturas)” de alumnado de 3º ESO, “XelmilectorXs” de
alumnado de 2º de ESO , “Xelmirez 1ºESO” para alumnado de 1º ESO e o Club de
adultos “Palabras compartidas”).
A experiencia destes últimos anos no club de lectura, tanto do alumnado coma dos
adultos, vén sendo unha tarefa moi gratificante. Achegar ao alumnado á lectura non é
unha conquista fácil, pero cando somos quen de crear, sempre en torno á lectura, un clima
de afectividade, de entusiasmo, de maxia semella moito máis sinxelo.
A finalidade primordial dos nosos clubs é fomentar o gusto pola lectura como
forma de diversión e ocio. Desexamos seguir compartindo o gusto pola lectura como
diversión e como aprendizaxe. Ler axiliza a intelixencia, fomenta a capacidade de pensar
e o sentido crítico das persoas.
A lectura é un instrumento esencial no desenvolvemento intelectual e humano
dos/as adolescentes, e ademais:
o Estimula a curiosidade intelectual
o Mellora os coñecementos. Quen le, aprende
o Mellora a competencia lingüística, o vocabulario e a ortografía
o Axuda a pensar, esperta o sentido crítico
o Descobre novas afeccións
o Desenvolve a fantasía e a creatividade
Organización e funcionamento
A dinámica de funcionamento experimentada ao longo destes anos acadou moi
boa aceptación por parte dos grupos lectores. Consiste basicamente en:
o Consensuar temas, lecturas e actividades
o Asistir ás reunións e postas en común nos horarios previstos
o Documentar con outros materiais os distintos aspectos dos temas tratados
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o Asistir as proxeccións dos filmes adaptados das obras literarias
o Organizar roteiros culturais
Grupos participantes no club de lectura
No IES Xelmírez I haberá catro grupos de lectores:
1. O grupo de alumnado de 1º de ESO (“Xelmirez 1º ESO”)
2. O grupo de lectores con alumnas/os de 2º ESO (“XelmilectorXs”)
3. O grupo de lectores con alumnas/os de 3º ESO (“Poza dos libros, bar de
lecturas”)
4. O grupo de lectores de adultos (“Palabras compartidas”) no que participan,
ademais de nais/pais, profesores e persoal non docente do instituto.
Realizaremos lecturas e actividades diferentes en horarios diferentes, segundo a
dispoñibilidade dos lectores adultos.
Horario previsto para as reunións presenciais
As xuntanzas co grupo de adultos son os martes desde as 18 horas, cada cinco
semanas.
As reunións presenciais dos club de alumnado de 1º e 2º de ESO serán os martes as
14:30, cada catro ou cinco semanas.
O calendario de actividades é sempre negociado e adaptado ás necesidades de cada
grupo e as necesidades das actividades desenvolvidas.
Actividades
➢ Moitas das actividades desenvolvidas polos “Clubs de Lectura Xelmírez I” están
recollidas no blog da biblioteca e a páxina web. Os seus enderezos electrónicos
son os seguintes:
bibliotecaxelmirez1.blogspot.com

Outras actividades desenvolvidas polos clubs de lectura:
❖ REVISTA DO CLUB DE LECTURA
❖ SESIÓNS DE CÓMIC
❖ ROTEIROS LITERARIOS
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❖ ENCONTROS CON ESCRITORES

5. Outras actuacións.
➢ Conectar coa biblioteca escolar as actividades programadas polos departamentos
didácticos.
➢ Exposicións temáticas.
➢ Exposición dos fondos documentais de nova adquisición.
➢ Actualización do BLOG e páxina web da biblioteca na páxina web do instituto.
➢ Conexión da biblioteca coas redes sociais: facebook e Instagram.
➢ Programar actividades coa biblioteca “Ánxel Casal”.
6. Criterios e procedementos de avaliación. Indicadores e instrumentos a utilizar.
Os medios utilizados como instrumentos de avaliación serán enquisas de opinión,
cuestionarios ou test e as valoracións individuais dos implicados directamente nas
actividades. Os criterios empregados para a avaliación serán os seguintes:
➢ Valoración sobre o axuste do programa de actividades á realidade do
centro.
➢ Estatísticas sobre préstamos de libros.
➢ Valoración do uso dos fondos documentais da biblioteca.
➢ Valoración das actividades de busca, selección e tratamento da
información.
➢ Participación dos clubs de lectura nas actividades destinadas ao fomento
da lectura.
➢ Valoración da participación da comunidade escolar: alumnado,
profesorado, nais/pais...
7. Persoa designada como responsábel/dinamizadora da biblioteca escolar. Equipo de
apoio. Horario previsto.
A persoa designada como responsábel/dinamizadora da biblioteca escolar será
Cecilia Pensado Banet, profesora de Matemáticas. As tarefas de xestión técnica e
organización, así como todas as tarefas de animación e dinamización que se organicen
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dentro e fóra da biblioteca realizaraas fundamentalmente o responsábel da biblioteca,
contando sempre co equipo de apoio do profesorado de biblioteca.

1.3.8. Orientación académica.
✓

O actual sistema educativo considera a orientación educativa e profesional como

un elemento básico para axudar aos alumnos e alumnas no seu desenvolvemento integral
como persoas e para facilitarlle a toma responsable de decisións sobre o seu camiño
formativo e o seu futuro laboral.
✓

A orientación educativa e profesional consiste nos apoios que, de forma

sistemática e organizada, recibe a comunidade educativa durante o proceso educativo de
todo os alumnos e alumnas desde o seu inicio na educación infantil ata o remate dos
estudios non universitarios.
✓

A orientación educativa e profesional é fundamental para o desenvolvemento

adecuado do proceso educativo do alumnado e para aprender a transitar cara ó mundo
laboral. Isto último consiste en traballar cos alumnos e alumnas axudándolles a acadar a
maior concordancia posible entre os seus intereses, capacidades e expectativas, e as
características e saídas profesionais dos distintos itinerarios formativos que ofrece o
sistema educativo.
A orientación educativa e profesional deberá desenvolverse nos tres niveis que estrutura
a organización escolar:
• na aula: acción titorial
• no centro: departamento de orientación
• sector escolar: equipos de orientación específicos.
✓

Todo isto baixo unha formulación sistémica de intervención, é dicir, orientación

como proceso e responsabilidade compartida polo equipo docente, coordinada polo titor,
supervisada pola xefatura de estudos e asistida polo orientador e máis polos servizos
externos de apoio.
✓

É, pois, unha tarefa cooperativa, competencia de todo o profesorado,

especialmente dos titores e apoiada polo departamento de orientación.
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✓

A orientación, polo tanto, deberá realizarse como unha parte integrante do proceso

educativo e formativo dos alumnos e alumnas que posibilite na maior medida a súa
autorrealización, xuntando, por unha banda, as capacidades, actitudes, intereses e valores
da persoa e, por outra, as esixencias derivadas das opcións que ofrece o mundo laboral
Orientar é educar para a vida e educar na capacidade para tomar decisións.
✓

Educar para a vida: as aprendizaxes que realizan os alumnos deben ser

funcionais, estar en conexión co seu medio e gardar relación co futuro que lles espera.
✓

Educar na capacidade para tomar decisións: asesorando ós alumnos sobre os

diferentes itinerarios e opcións, facilitándolle o coñecemento de si mesmos e
capacitándoos para a aprendizaxe.
Esta concepción da orientación está sustentada e fundamentada en tres principios:
• Prevención: orientación como un dereito de todo educando en todo momento
e non unicamente cando aparece unha problemática específica.
• Desenvolvemento: os alumnos na súa interacción co medio van estruturando as
súas capacidades, habilidades e destrezas e mais a súa personalidade. Trátase
de buscar un contexto motivador que estimule eses cambios.
• Intervención social: a intervención orientadora non debe ter en conta só o
individuo, senón que debe dirixirse ó contexto educativo e social no que se
desenvolve.
1.1 Como orientar a todo o alumnado do centro?
✓

Non tódolos alumnos necesitan ser atendidos directamente polo orientador senón

que esta atención conséguese a través do plan de acción titorial (PAT). É dicir, o
profesorado titor é o responsable de levar a cabo este plan proposto polo departamento de
orientación, mentres que ó orientador correspóndelle coordinalo, realizar o seu
seguimento, e facilitar materiais de apoio para traballar na hora semanal de titoría.
✓

O orientador intervén directamente co alumnado sempre que sexa necesario e,

especialmente, cando se deben valorar aspectos psicopedagóxicos parta deseñar e darlle
a un alumno determinado unha atención máis individualizada, como no caso do alumnado
con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) ao que lle debe facer unha
avaliación psicopedagóxica se non se lle fixo no centro de educación primaria para decidir
as medidas de adaptación curricular que precisa.
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Tamén o orientador valorará aspectos psicopedagóxicos daqueles alumnos de 2º ESO, 3º
ESO e 4º ESO que son propostos polo equipo de profesores do seu grupo para seguir un
Programas de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento (PMAR) ou para incorporarse
á FP básica.
✓
1.2 Destinatarios
A orientación educativa e profesional vai dirixida a toda a comunidade educativa:
▪

Aos alumnos e alumnas, no seu proceso educativo, para melloralo ou para axudarlles
a superar dificultades, e desenvolvan adecuadamente tódalas capacidades
(relacionarse cos demais e co seu entorno, coñecerse a si mesmos, ser autónomo para
aprender...) e que, ademais, reciban unha formación que lles permita tomar decisións
á hora de establece-lo seu propio itinerario formativo dentro das diferentes opcións.

▪

Ao profesorado, para prestarlle apoio e asesoramento nas funcións de orientación que
ten que desenvolver, sobre todo mediante a acción titorial, e noutras posibles
necesidades e demandas puntuais.

▪

Ás familias, que teñen o dereito de recibir información e orientación para colaborar
no proceso educativo dos seus fillos e fillas, non só en aspectos escolares puntuais,
senón tamén para o seu desenvolvemento persoal e sobre o futuro que máis convén
conforme ás súas capacidades, intereses e motivacións.

1.3 Marco legal
✓

Decreto 324/1996 pola que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de

educación secundaria.
✓

Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento

do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de
educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento.
✓

Decreto 120/1998 polo que se regula a orientación educativa e profesional na C.

A. de Galicia.
✓

Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento

da orientación educativa e profesional nesta Comunidade Autónoma.
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✓

Polo que se refire á Lei Orgánica de Educación (LOE), dicir que a súa

implantación definitiva culminou nas ensinanzas de réxime xeral. Con referencia á
Formación Profesional, indicar que mentres non se produza a implantación xeneralizada
dos novos títulos de FP seguirán vixentes as titulacións e os currículos derivados da Lei
orgánica 1/1990, de ordenación xeral do sistema educativo.
A Lei 2/2011 de economía sustentable introduce modificacións na LOE e na Lei orgánica
5/2002, das cualificacións e da formación profesional que afecta a organización dos PCPI
e as posibilidades de acceder aos ciclos formativos de FP e, que se desenvolve coa Orde
do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional
inicial na Comunidade Autónoma de Galicia.
Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da educación
secundaria obrigatoria na C.A. de Galicia.
Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regula os programas de diversificación curricular
na educación secundaria obrigatoria.
Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das
ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
Orde do 23 de setembro de 2008 pola que se amplía a oferta de materias optativas do
bacharelato e se establece o seu currículo.
Orde do 28 de xullo de 2009 pola que se establecen medidas para facer efectiva a
aplicación da sentenza do 2 de febreiro de 2009 da Sala Terceira do Tribunal Supremo
sobre a avaliación e promoción no bacharelato.
Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación
profesional do sistema educativo de Galicia.
DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do
alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten
as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa
(LOMCE).
ORDE do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional
básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas
ensinanzas.
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Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no
curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño,
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da
Comunidade Autónoma de Galicia.
Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa. (BOE 10/12/2016).
RESOLUCIÓN de 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no
curso académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño,
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da
Comunidade Autónoma de Galicia.

2.- Xustificación baseada no contexto
Este centro educativo oferta ensinanzas de ESO, Bacharelato, Ciclo Medio de Formación
Profesional Específica, FP básica e Educación de Adultos. Cóntase cunha matrícula
elevada, en torno aos 900 alumnos, atendidos por unha plantilla de 85 profesores, a
maioría deles con destino definitivo no centro.
▪

E.S.O.: O número total de alumnos matriculados nesta etapa é de 338, distribuídos
en tres grupos para cada un dos catro niveis educativos.
Realízanse agrupamentos flexibles nos grupos de 2º ESO A, 2º ESO B, 3º ESO A,
3º ESO B, 4º ESO A e 4º ESO B.
Hai unha oferta amplia de idiomas (inglés, francés, alemán e portugués)) e de
optatividade.
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O Centro ten autorizada unha Sección Europea con ensino bilingüe españolfrancés e que funciona como grupo independiente en 3º e 4º ESO e unha sesión
blingüe de portugués en 3º ESO.
▪

Bacharelato: Dispoñemos de catro grupos de alumnos para cada un dos niveis
desta etapa, cun total de 213 alumnos. Impártense dúas modalidades de
bacharelato, que non definen totalmente os agrupamentos do alumnado, xa que as
materias propias de modalidade e as optativas ofértanse seguindo o sistema de
bloques. As modalidades ofertadas son:
-Ciencias e Tecnoloxía
-Humanidades e Ciencias Sociais

▪

Ciclos Formativos de Grao Medio: Ofértase un único ciclo de “CM VideoDiskjokey e Son” pertencente á familia de Comunicación, Imaxe e Son, nas dúas
modalidades de educación ordinaria e educación de adultos, en distinto turno e
cun total de 86 alumnos matriculados.

▪

FP básica 1º e 2º de Informática de oficina con 30 alumnos e alumnas.

▪

Educación de Adultos: Impártese nesta modalidade o nivel II de Educación
Secundaria de Adultos, en dous cuadrimestres e o Bacharelato de Adultos e o nivel
1 e nivel 2 de Educación Básica Inicial.

A ampla oferta educativa e a súa boa situación xeográfica fai que este centro esté
funconando cum amplo horario diario e cunha grande asistencia de alumnado. A maiores
da oferta educativa realízanse nel actividades formativas dirixidas ao profesorado e a
outros sectores profesionais.
Para realizar un plan de orientación contextualizado tomaranse como base os diferentes
documentos do centro: PE, PCC, así como o plan de orientación e a memoria final do
departamento de orientación do curso pasado.
Tendo en conta todo o anterior, así como das liñas prioritarias de actuacións establecidas
na Circular nº 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para coordinar as actuacións e
establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional na
comunidade autónoma de Galicia, elabórase o plan de orientación para este curso
académico 2019-2020.
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3.- Obxectivos xerais:
a) Coordinar, apoiar e ofrecer soporte técnico ás actividades de titoría e orientación
que os profesores levan a cabo no Centro cos seus respectivos grupos de alumnos.
b) Facilitar a integración e apoio necesario para o alumnado con NEAE.
c)

Prever as dificultades ou problemas de desenvolvemento ou de aprendizaxe
derivados tanto de condicións desfavorables como de altas capacidades que
presenten os alumnos e as alumnas.

d) Favorecer os procesos de madurez persoal, de desenvolvemento da propia
identidade e dun sistema de valores.
e) Contribuír e favorecer unha relación axeitada entre os distintos integrantes da
comunidade educativa.
f) Potenciar a colaboración con outros D.O. da zona educativa, co E.O.E., e con
outros servizos educativos, sanitarios e asistenciais que se considere oportuno.

3.1 Obxectivos específicos:
A) Co Centro:
1. Participar na revisión e nas posibles propostas de mellora, cando cumpra, dos
diferentes documentos de planificación e xestión do centro especialmente nos
aspectos de promoción da tolerancia e de medidas de atención á diversidade.
2. Asesorar ao Equipo Directivo sobre criterios pedagóxicos para a elaboración
de horarios e agrupamentos de alumnos que favorezan a atención ao alumnado
con necesidades educativas especiais e á diversidade.
3. Participar na elaboración e posta en marcha de medidas organizativas de
atención á diversidade.
4. Colaborar coa creación de cibermentores.
B) Co profesorado:
1. Coordinar o traballo de titorías, xunto coa xefatura de estudos, e asesorar ao
profesorado no desempeño da función titorial.
2. Facilitar información do alumnado con NEAE.
3. Seguimento do plan de acción titorial (PAT) e avaliación do mesmo a través das
actividades que se leven a cabo nas titorías, así como das posibles modificacións.
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4. Asesoramento ao profesorado que o demande.
C) Co alumnado:
1. Potenciar a orientación académica e profesional.
2. Proporcionarlle asesoramento e apoio puntual e individual segundo as
demandas

e

necesidades:

grupos

de

apoio,

reforzos,

adaptacións

curriculares,…
3. Axudar aos alumnos e alumnas nos momentos de maior dificultade: ingreso
no centro, cambios de ciclos, elección de distintas materias optativas, elección
entre diversos itinerarios …
4. A través do PAT, colaboración no seu desenvolvemento e seguimento do
mesmo.
5. Elaborar un programa básico de habilidades sociais que contemple actuacións
para o desenvolvemento cognitivo, o autoconcepto e a mellora da autoestima.
6. Prestar a axuda individualizada na adopción de hábitos e estratexias
apropiadas para o estudo e a organización do traballo, de acordo coas
características singulares da súa situación persoal.
7. Informar ao alumnado da aplicación da normativa LOMCE e en especial ao
de 4º ESO e 2º bacharelato.
D) Coas familias:
1. Cooperar na relación titores - pais na solución de problemas que afecten aos seus
fillos.
2. Propoñer, en colaboración co profesorado titor e cos servizos existentes no
contorno, estratexias e ámbitos de colaboración ao profesorado e ás familias do
alumnado

con

condutas

disruptivas

para

lograr,

conxuntamente,

o

desenvolvemento adecuado do seu proceso educativo e facer o seguimento da
afectividade das accións propostas.
3. Prestar atención individual cando haxa demandas.
4. Facilitarlles información e implicalos no proceso educativo dos seus fillos.
5. Proporcionar recursos e información a través do Blog do departamento de
orientación.
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8. Informarlles da aplicación da normativa LOMCE e en especial ao de 4º ESO
e 2º bacharelato.
9. Darlles información ao alumnado de FP básica de como conseguir o título de
ESO.
E) Con outros organismos:
1. Contacto con outros servizos: UMAD (Unidade Municipal de Atención a
Drogodependentes), Centro Quérote, Colectivo XENEME, Departamento de
Educación do Concello de Santiago, Consello da Xuventude de Galicia e outros
organismos con incidencia no ámbito educativo.
2. Colaboración co EOE.
3. Coordinación co CEE Manuel López Navalón.
4. Contacto e colaboración con universidades, consellerías, centros de formación e
recursos, Inspección Educativa e organismos de emprego.
•
F) No ámbito da mellora da convivencia no centro:
1. Colaborar na mellora constante do Plan de Convivencia do Centro.
2. Participar e colaborar na posta en marcha de cibermentores
3. Colaborar cos profesores dinamizadores da convivencia no centro.
4. Potenciar os plans de acollemento no centro.
5. Colaborar no deseño e posta en práctica de medidas de prevención do acoso
escolar, a nivel de titorías e de centro.
6. Impulsar a mellora das condicións físicas do centro e do seu contorno, como
condicionante da convivencia diaria.
7. Dinamizar e potenciar as xuntas de delegados dos alumnos, de cara a que
elaboren propostas de cara a unha mellor convivencia, mediación e resolución
pacífica de conflitos, así como suxestións de modificación do regulamento de
réxime interno, e de mellora dos espazos e funcionamento do centro.
8. Colaborar cos profesores titores no deseño de estratexias de resolución pacífica
de conflitos.
9. Colaborar na formación do profesorado e alumnado na labor da mediación, de
cara a crear un futuro equipo de mediadores no centro.
10. Participar e potenciar a formación en centros e /ou grupos de traballo.
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4.- Planificación xeral. Accións prioritarias.
4.1 Accións prioritarias:
• Asesorar e colaborar, no ámbito das competencias deste departamento, na
actualización e elaboración dos distintos documentos que integran o PEC,
especialmente sobre as medidas de atención á diversidade e a acción titorial.
• Manter unha coordinación máxima e fluída co Equipo Directivo para asegurar
coherencia nos programas, así como nas diferentes actuacións que os
desenvolvan.
• Identificar as necesidades do alumnado de nova incorporación: avaliación
inicial en 1º de ESO, FP básica e resto de grupos.
• Informar ao equipo directivo, profesorado, alumnado e familias dos programas
de mellora de aprendizaxe e do rendemento. Poñelos en marcha no curso
2020/21.
• Coordinación e seguimento das medidas de atención á diversidade levadas a
cabo polo profesorado e profesoras de PT e/ou AL.
• Colaborar co profesorado titor no desenvolvemento das medidas contempladas
no PAT, asesorando á totalidade da comunidade educativa sobre o sistema
educativo, os procesos de admisión, as accións de acollida, os cambios de
centro e a participación na organización e no goberno dos centros.
• Organizar os apoios, se procede, aos alumnos e alumnas con necesidades
educativas especiais por parte das profesoras especialistas de apoio.
• Elaborar unha proposta de desenvolvemento do plan de orientación académica
e profesional para o alumnado e familias, incluíndo a organización dunhas
xornadas. Facer o seguimento e avaliación do mesmo.
• Utilización das tecnoloxías da información e comunicación no campo da
orientación e asesoramento e para a busca de información polo propio alumno,
co obxecto de que adopte decisións autónomas e responsables sobre o seu
futuro de formación e emprego.
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• Asesorar aos departamentos, equipos docentes e profesorado en xeral das
medidas de atención á diversidade: programas específicos personalizados,
medidas de reforzo educativo, adaptacións curriculares, agrupamentos
flexibles, FP básica.
• Revisión e, de ser o caso, modificación das medidas de atención á diversidade
que está a recibir o alumnado que presenta dificultades de aprendizaxe.
• Proposta de iniciativas que supoñan a optimización dos recursos humanos e
materiais do centro no que se refire ás medidas enunciadas anteriormente, de
cara a reducir o fracaso escolar.
• Participar e asesorar á Comisión de Coordinación Pedagóxica nas medidas de
atención á diversidade.
• Coordinar accións que favorezan o tránsito do alumnado entre etapas
educativas, especialmente cando impliquen o cambio de centro educativo..
• Favorecer a comunicación cos orientadores e profesorado titor de 6º EP dos
centros adscritos, para facilitar o tránsito do alumnado entre as dúas etapas
educativas.
• Promover actividades e introducir contidos (a través do PAT) que favorezan
as habilidades sociais, a autoestima, a resolución pacífica de conflitos, a
dinámica de grupos e a igualdade entre homes e mulleres.
• Potenciar, en especial co alumando de FP básica; as seguintes actividades a)
Técnicas de estudo e organización do traballo. b) Resolución de conflitos. c)
Fomento da responsabilidade individual e da autoestima. d) Habilidades
comunicativas. e) Traballo en grupo. f) Destrezas que permitan programar e
xestionar o futuro educativo e profesional.
• Dirixir en colaboración coa xefatura de estudos as sesións de coordinación dos
titores de ESO para favorecer o desenvolvemento do PAT.
• Favorecer a coordinación coa titoría do ciclo de FP básica.
• Coordinación cos departamentos de orientación dos centros de procedencia do
alumnado que se incorpora por vez primeira, ao centro.
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• Informar á comunidade educativa do novo marco legal LOMCE e paralización
do calendario de aplicación.
• Potenciar a información e recursos do departamento na web do centro, a través
do blog.
• Establecer o intercambio de información e coordinación co CEE Manuel
López Navalón
• Adquirir material para dotar de recursos adecuados ao DO.
4.2 Ámbitos de aplicación:
✓

O Departamento de Orientación centra a súa intervención en tres ámbitos: apoio

ó proceso de ensino-aprendizaxe, o plan de acción titorial e a orientación académica e
profesional.
✓
A) APOIO NO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE.
O Departamento de Orientación colabora co profesorado na atención á diversidade,
asesorando e elaborando propostas de mellora para facilitar os procesos de ensinoaprendizaxe. Así, as medidas de apoio poden ser curriculares ou organizativas.
• Medidas curriculares:
- de apoio ordinarias:
Seguimento de alumnos, programas de reforzo nas áreas instrumentais (en 1º e 2º ESO),
programas de recuperación (2º ESO), programas específicos personalizados (en toda
etapa de ESO), colaboración na avaliación, exención 2º idioma.
Seguimento do alumnado de FP básica.
Revisión e/ou modificacións das medidas de atención á diversidade que está a recibir o
alumnado con dificultade de aprendizaxe.
- de apoio extraordinarias:
Agrupamentos flexibles
Adaptacións curriculares (AC), apoio ao alumnado con necesidades educativas de
apoio específico, PMAR.
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• Outras:
Entrevistas individuais con alumnos e pais, reunións (titores, xefatura de estudios, pais,
servizos municipais,...), avaliación psicopedagóxica.
✓

Así mesmo as profesoras especialistas de apoio de PT e/ou AL realizarán apoios

aos alumnos e alumnas que o precisen desenvolvendo programas básicos de comprensión
lectora, cálculo, razoamento lóxico, atención, integración no grupo aula, autoestima,
autonomía, … Todo isto sempre en coordinación cos diferentes profesores de área.
Tamén, se procede, colaborarán na elaboración, seguimento e avaliación de AC.

• A.1 Obxectivos:
• Colaborar co profesorado na prevención e detección de dificultades de aprendizaxe e
na planificación e realización de tarefas ou actividades dirixidas á súa solución.
• Establecer os criterios, procedementos e condicións para o alumnado que poida ser
obxecto de algunha das medidas de atención á diversidade.
• Asesorar a toda a comunidade educativa sobre as diferentes medidas e recursos para á
atención do alumnado con necesidade específica de apoio educativo.
• Buscar a cooperación entre todos os responsables do proceso de aprendizaxe do
alumnado para optimizar os resultados do mesmo e conseguir o desenvolvemento
integral dos alumnos e alumnas.
• Colaborar, cando proceda, na fase de deseño e desenvolvemento das diferentes
decisións curriculares.
• Realizar o seguimento do proceso de aprendizaxe do alumnado que presente
necesidade específica de apoio educativo.

A.2 Actuacións:
➔

Colaborar na planificación das actividades de apoio establecendo criterios
organizativos sobre horarios, agrupamentos que favorezan a aplicación das medidas
de atención á diversidade.
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➔

Propoñer e elaborar unha proposta á CCP para establecer os criterios, procedementos
e condicións para o alumnado que poida ser obxecto de algunha das medidas de
atención á diversidade

➔

Colaborar e asesorar na realización de AC.

➔

Colaborar cos equipos docentes e Departamentos Didácticos na planificación e
seguimento das medidas de reforzo e adaptacións curriculares para os alumnos que o
precisen.

➔

Participar nas sesións de avaliación e reunións do equipo docente.

➔

Coordinar a avaliación psicopedagóxica dos alumnos que presenten importantes
problemas de aprendizaxe e para decidir as medidas de adaptación curricular que
necesitan.

➔

Axustar as propostas de apoio educativo á realidade de cada alumno ou alumna.

➔

Manter entrevistas e encontros cos profesores, alumnos e pais co fin de recoller e
achegar a información e a cooperación precisas par dar respostas ás necesidades do
alumnado.

➔

Proporcionar asesoramento e apoio ao alumnado e familias ante posibles
circunstancias de índole actitudinal, motivacional, social,… que puideran interferir no
proceso de ensino-aprendizaxe.

➔

Colaborar cos equipos docentes de cada grupo-clase no deseño e elaboración de
protocolos para a realización da avaliación inicial do alumnado.

A.3 Seguimento e avaliación:
✓ A través das diferentes reunións cos profesores e das sesións de avaliación farase
o seguimento e maila avaliación das actividades propostas.
✓
B) PLAN DE ACCIÓN TITORIAL
O departamento de orientación tratará de desenvolver o Plan de Acción Titorial
facendo propostas de actividades e dinámicas para as distintas clases, así como
asesorando e apoiando con diversos materiais ós titores, alumnos e pais.
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O PAT será o referente dos titores para a súa actuación, así como o referente do
departamento de orientación para a proposta de actividades e dinámicas.
O remate do curso realizarase unha avaliación, terase en conta as respostas dos
alumnos, e a valoración dos titores, profesores e xefatura de estudios e, se procede,
faranse as oportunas modificacións de cara o próximo curso.
C) ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL
A orientación académica e profesional ten por obxecto axudar ó alumnado ó longo da
Educación Secundaria a coñecer, valorar e decidir sobre si mesmo e sobre as súas
preferencias, intereses e capacidades académico-profesionais, para que poida formular
libre e responsablemente a súa decisión persoal, que se deberá concretar nun plan ou
proxecto concreto.
O proceso de toma de decisións ha de ser realizado polo propio alumno. O resto dos
membros da comunidade educativa (pais, titor, profesores, orientador) teñen a
responsabilidade de proporcionarlle a orientación e información precisa para levala a
cabo.
As actuacións englobadas neste ámbito realizaranse a través do titor na hora de titoría,
a través das distintas áreas e materias optativas e polo Departamento de Orientación
en actividades específicas (charlas, conferencias, xornadas, visitas, atención
individual).
As fases que comprende o programa de orientación académica-profesional son:
a) Fase de información. Investigación
Pretende ampliar os coñecementos que o alumno ten sobre si mesmo, do sistema
educativo e o mundo laboral, así como dotalo de habilidades e estratexias persoais de
busca, selección, tratamento e transmisión da información.
b) Fase de reflexión
Pretende promover a reflexión sobre o equilibrio entre a realidade persoal do alumno,
as opcións e posibilidades que se lle presentan.
c) Fase de toma de decisións
Debe optar por unha das alternativas educativas ou profesionais.
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C.1 Obxectivos
• Axudar ao alumnado no coñecemento de si mesmo.
• Proporcionarlles información aos alumnos e alumnas sobre os itinerarios académicos
e sobre a situación actual e as tendencias no mundo laboral.
• Desenvolver a reflexión e capacidade crítica para facilita-la toma de decisións.
• Implicar aos profesores e aos pais no proceso de toma de decisións dos alumnos.
• Coordinar a orientación académica e profesional do alumnado ó longo da súa estancia
no centro.

C.2 Actividades:
En xeral, as principais actividades a realizar irán encamiñadas a:
-

Facilitarlle ó alumno o coñecemento e análise da estrutura do sistema educativo,
requisitos, axudas,…

-

Proporcionarlle información acerca das materias optativas da ESO, modalidades de
Bacharelato e Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior.

-

Favorecer o autocoñecemento no alumnado (dos intereses, aptitudes, motivacións,
habilidades, personalidade, situación socio-familiar,…)

-

Informar ás familias e ao alumnado proposto para a FP básica, das características e
obxectivos da mesma.

-

Facilitar o coñecemento do mundo laboral.

-

Facilitar o proceso de inserción ao mundo laboral.

-

Concienciar ao alumnado da importancia das alternativas ou posibilidades de futuro
en función dos resultados académicos actuais.

As actividades propostas serían:
1º e 2º curso da ESO
• Coñecemento da etapa e dos compañeiros do grupo.
• Reforza-la autoestima, o autoconcepto.
58

• Fomentar hábitos de reflexión grupal e persoal.
Coñecemento da estrutura do sistema educativo, do curso no que se atopan, das
optativas de 3º, dos itinerarios formativos a partir de 2º. e dos criterios para acceder á
sección bilingüe de 3º ESO.
• Estratexias e habilidades para a resolución de problemas e de toma de decisión.
• Información aos pais.

3º curso de ESO
Coñecemento de si mesmos (intereses, aptitudes,…).
Coñecemento da estrutura do sistema educativo, do ciclo no que se atopan, das optativas
de 4º e dos itinerarios e camiños segundo escollan as optativas.
Estratexias e habilidades para a resolución de problemas e de toma de decisión.

4º curso de ESO
Autocoñecemento da situación persoal.
Traballa-la toma de decisións.
Coñecemento das posibilidades de estudios posteriores.
Visitas guiadas ós diferentes centros, escolas taller, charlas-coloquios (responsable da
oficina de información xuvenil, axentes de diferentes organismos, exalumnos).
Informar os pais das opcións e da importancia da decisión dos seus fillos.
Elaboración do consello orientador, para cada alumno, sobre o futuro académico e
profesional.
Organización dunhas Xornadas de orientación.

1º de Bacharelato
Coñecemento das características da nova etapa.
Coñecemento da situación persoal.
Identificación de intereses e aptitudes.
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Acceso á Universidade. A proba ABAU
Coñecemento das opcións de 2º de bacharelato.
Posibilidades de paso dunha modalidade a outra.
Información ós pais.

2º de Bacharelato
Recepción e busca de información das opcións.
Organización dunhas Xornadas de orientación.
Orientación na elección de carreiras ou profesións segundo as aptitudes ou intereses.
Orientación para o acceso á Universidade: a proba ABAU, opcións dos ciclos formativos
de grao superior. Visitas guiadas a outros centros de F.P.E., Universidade,…
Informacións sobre as saídas profesionais e o acceso ó mundo laboral.
Utilización das tecnoloxías da información e comunicación no campo da orientación e
asesoramento e para a busca de información polo propio alumno, co obxecto de que
adopte decisións autónomas e responsables sobre o seu futuro de formación e emprego
(aula de informática).
Información aos pais.
Formación Profesional Específica
Información das opcións e alternativas.
Información sobre o mundo laboral. Técnicas de busca de emprego.
Información sobre continuación de estudos, accesos, axudas...
FP básica
Información e orientación que lle garantan ao alumnado unha adecuada toma de decisións
sobre o seu itinerario educativo e profesional ao remate do ciclo de formación profesional
básica.
Destrezas que permitan programar e xestionar o futuro educativo e profesional.
Adultos
Autocoñecemento da situación persoal.
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Traballar a toma de decisións.
Coñecemento das posibilidades de estudios posteriores.
Visitas guiadas aos diferentes centros educativos, charlas-coloquios (responsable da
oficina de información xuvenil, axentes de diferentes organismos, exalumnos).
Informar aos pais das opcións e da importancia da decisión dos seus fillos.
Información das características propias destas ensinanzas de adultos.
Información de bolsas e axudas ao estudo.
Oferta educativa ligada a cada nivel.
Información e orientación laboral.
Técnicas de Búsqueda de Emprego.

C.3 Seguimento e avaliación
✓

Durante todo o proceso, e colaborando coa comunidade educativa, levarase a cabo

o seguimento e avaliación das actividades, tendo en conta as observacións dos titores,
profesores, D.O., as suxestións e dúbidas dos alumnos, as preocupacións dos pais e as
observacións e avaliación final.

• 5.

Estratexias de intervención

De cara á intervención teranse en conta as seguintes estratexias:
• As actuacións contextualizadas e consensuadas.
• O traballo colaborativo.
• A participación no Plan de toda a comunidade educativa.
• Distribución e definición de funcións de cada membro.
• A coordinación cos servizos externos.

• 6.

Criterios de avaliación
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✓

Unha vez realizado o Plan de Orientación para alumnos, pais e profesores é

necesario levar a cabo unha avaliación dos obxectivos, funcións, actividades e recursos
que se propoñen.
✓

Esta avaliación afrontarase en tres momentos:
• Avaliación inicial, permitindo coñecer a realidade ou estado do alumnado antes
de aplicar o Plan.
• Avaliación continua ou formativa, relacionada coas modificacións que se
poden producir ó longo da marcha do Plan.
• Avaliación final, relacionada coa análise dos resultados, co fin de detectar e
reflexionar sobre aqueles aspectos que interesa cambiar ou modificar de cara ó
próximo curso.

✓

A avaliación debe ser sistémica e continua, é dicir, responsabilidade compartida

por todo o equipo docente e deberá levarse a cabo durante todo o proceso educativo.
✓

Durante o proceso de avaliación e seguimento, teranse en conta as observacións

dos diferentes membros da comunidade educativa, os resultados de diferentes
cuestionarios de avaliación e autoavaliación, os resultados acadados, o grao de
satisfacción e as diferentes propostas ou críticas de todo os implicados na acción
orientadora.

1.3.8.1. Pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe
1. OBSERVACIÓN DE NECESIDADES: AVALIACIÓN INICIAL.
Partindo das valoracións iniciais do presente curso tomadas entre os profesores
das distintas materias, profesores de pedagoxía terapéutica, audición e linguaxe e
orientador, desenvólvense funcións de apoio dentro e fóra da aula dependendo en cada
caso das características individuais de cada alumno/a; así coma cos alumnos/as con
necesidades específicas de apoio educativo (NEAE).
2. ALUMNOS/AS ATENDIDOS
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Listado de alumnos/as que reciben apoio de Pedagoxía Terapéutica e de Audición
e Linguaxe:
•

Alumnado con necesidades específicas.

•

Tamén atendemos as exencións da segunda lingua estranxeira (1º e 2º da ESO).

•

Atenderase, así mesmo, aqueles alumnos/as que se incorporen ao longo do curso (por
razóns académicas, socio- familiares) e que precisen atención educativa.

•

Na avaliación inicial, logo de valorar o Departamento de Orientación os resultados,
o profesorado tamén informará das necesidades detectadas nalgúns alumnos/as, para
recibir apoio nas áreas instrumentais dentro ou fóra da aula, así como a necesidade
de programar os contidos mínimos adaptados a cada caso.

3. OBXECTIVOS A ACADAR
A nivel xeral o que nos propoñemos é conseguir unha axeitada atención para
todo o alumnado que imos atender, facendo fincapé naqueles alumnos/as con NEAE que
requiran unha atención máis individualizada pola nosa parte.
Así tentamos:
➢ Coordinarnos con outros profesionais que atenderon no curso anterior a estes
alumnos/as noutros centros (alumnado novo).
➢ Establecer canles de comunicación co profesorado que xa se viu implicado o curso
pasado con este alumnado e que nos pode aportar información.
➢ Realizaremos reunións periódicas co equipo docente implicado con cada alumno/a
que presente NEAE para intercambio de información.
➢ Contactos periódicos coas familias e persoal de apoio extraescolar (profesorado de
clases particulares, logopedas…).
➢ Colaboración continua nas saídas extraescolares ofertadas dende o centro escolar.
➢ Posta en práctica das ACS (seguimento e continuación das xa propostas, ou
adecuación dalgúns dos seus puntos ás necesidades cambiantes que este alumnado
presenta).
➢ Elaboración de materiais específicos para alumnos que o precisen.
➢ Proporcionar materiais de apoio ao profesorado para aula ordinaria.
➢ Seguimento das tarefas encomendadas para cada alumno.
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➢ Facilitarase a adquisición de libros de texto e materiais para o alumnado que o
precise.

Os obxectivos propostos como mestra de audición e linguaxe para o curso
académico 2019-2020 son os seguintes:
-

Intervención directa co alumnado con NEAE relacionadas coa comunicación,
comprensión e a linguaxe.

-

Ofrecer un medio de comunicación ou mellorar as habilidades comunicativolingüísticas, tanto orais coma escritas, en beneficio ao desenvolvemento xeral do
alumnado.

-

Orientar aos alumnos/as con dificultades comunicativo-lingüísticas, así como ó
profesorado e pais sobre cuestións que poidan influír no desenvolvemento do alumno
a fin de conseguir maior colaboración.

-

Manter o contacto tanto coa familia coma cos centros ou entidades externas nas que
asiste o alumnado (Centro de Educación Especial, psicopedagóxicos ...) co fin de
establecer vías de intervención comúns e manter a maior coordinación posible entre
familia, centro educativo e outros profesionais.

4. NECESIDADES
▪

Para alumnos exentos de 2ª lingua estranxeira, o reforzo estará orientado a mellorar
a súa comprensión lectora, expresión oral e escrita, e terá lugar ao longo de dúas
sesións semanais coincidindo co horario da 2ª lingua estranxeira.

▪

Atenderase de xeito individual ao alumnado cuxas NEAE estean asociadas a
trastornos de lectoescritura.
Respecto as necesidades específicas dos alumnos/as anteriormente mencionados

relacionadas coa comunicación e a linguaxe en xeral presentan:
- Necesidade de establecer intencionalidade comunicativa.
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- Necesidade de adquirir códigos lingüísticos comunicativos que favorezan o
desenvolvemento das capacidades intelectuais e a posibilidade de relacionarse cos
demais.
- Necesidade de utilizar de maneira satisfactoria a linguaxe verbal e non verbal en
diferentes situacións de interacción mediante o desenvolvemento das funcións
lingüísticas ou usos da linguaxe correspondente a súa idade.
- Necesidade de favorecer as posibilidades expresivas da linguaxe.
- Necesidade dunha adecuada discriminación auditiva e fonolóxica.
- Necesidade dunha articulación correcta dos sons atendendo ó punto e modo de
articulación.
- Necesidade dunha expresión correcta atendendo a acentuación, ritmo, fluidez e
entoación.
- Necesidade dun maior dominio e aumento de vocabulario comprensivo e expresivo.
- Necesidade dunha adecuada organización sintáctica.
- Necesidade dunha correcta funcionalidade lingüística.
- Necesidade dunha correcta lectoescritura expresiva-comprensiva.

5. ASPECTOS A TRABALLAR E ACTUACIÓNS PRIORITARIAS
Como obxectivo prioritario propoñemos que este alumnado teña un entorno
educativo normalizado, favorecendo a súa integración social cos seus iguais.
Logo os obxectivos a acadar por cada alumno/a van marcados nas súas ACS,
cuns aspectos a traballar moi personalizados que levan implícita a elaboración dun
material individualizado por parte do DO que con leva un esforzo posto a disposición
de toda a comunidade educativa.
Así mesmo revisarase o material pedagóxico, TICs … para poder favorecer
o desenvolvemento do alumnado nas actividades educativas.
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Na medida do posible, participarase nos cursos, xornadas, actividades
formativas... ofertadas polo centro e outras institucións oficiais.
En función do contexto de audición e linguaxe, serán de atención preferente
os alumnos e alumnas que presenten NEAE permanentes por afectar de forma máis
grave o seu desenvolvemento, a comunicación e o seu aprendizaxe. En todo
momento será prioritario a comunicación. Para un correcto funcionamento e un
traballo coordinado reflíctese a continuación a temporalidade, en actividades por
trimestres para este curso académico.
ACTIVIDADES

TRIMESTRES

Avaliación inicial e colaboración na detección de
necesidades.
Deseño do programa de intervención para alumnado con
NEAE.

Primeiro Trimestre

Elaboración e recompilación de materiais.
Seguimento do programa de intervención de maneira que
poidamos realizar as modificacións que sexan precisas.
Asesoramento a pais e profesores sobre o proceso que se
está levando a cabo cos alumnos e pautas orientativas para

Segundo Trimestre

a intervención.
Realización da avaliación final, e informes.

Terceiro Trimestre

Reunións cos Departamentos de Orientación dos centros

Remate curso

adscritos para obter información do novo alumnado

Criterios de avaliación: Avaliaranse os obxectivos formulados de xeito continuado,
tendo en conta o traballo desenvolto así coma as nosas propostas de cara ao
establecemento das correccións axeitadas.
REFORZO EDUCATIVO
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Aténdese a un grupo de seis alumnos de 1º da ESO exentos da 2ª lingua estranxeira
en dúas sesións semanais e a outro grupo de sete alumnos de 2º de ESO en dúas sesións.
Ambos grupos presentan dificultades continuadas no proceso de aprendizaxe, en
particular nas materias lingüísticas. Nestes casos recibirán así mesmo reforzo educativo
nos aspectos nos que se detectaron dificultades, tras un informe pertinente do titor do
curso anterior (neste caso da etapa anterior, Educación Primaria) mencionando o motivo
explícito que xustifica a medida a adoptar, sempre coa colaboración do Departamento de
Orientación. A decisión derradeira correspóndelle á dirección do centro, sempre tras a
aprobación e consenso da familia do alumnado afectado.
Durante as sesións ofrecese en todo momento apoio e reforzo ao alumnado en
calquera área que poidan precisar, incidindo especialmente nas áreas instrumentais posto
que, en xeral, son as áreas nas que máis dificultades amosan. Así mesmo lévanse a cabo
actividades variadas que

inciden en aspectos tan importantes como: intelixencia

emocional, asertividade, identificación de problemas, formas diversas de como afrontar e
resolver un problema ou mellorar a autoestima.
Algúns dos principios que se priorizan durante estas clases son:
-Potenciar a súa participación no grupo-clase.
-Partir dos seus coñecementos previos, relacionándoos cos coñecementos adquiridos.
-Coordinarse co resto do profesorado, favorecendo o diálogo ó longo do curso en
beneficio do alumnado.
-Aproveitar o contexto educativo e a relación con seus iguais para facilitar que adquiran
unha serie de condutas e habilidades sociais.
-Axustar a resposta educativa ás necesidades educativas específicas dos alumnos.
-Tentar conseguir motivación por parte do alumno, para así provocar unha actitude
positiva cara o traballo e desexos de mellora.
-Potenciar a interacción e a cooperación entre o alumnado.
Con esta intervención se procura acadar o desenvolvemento das seguintes capacidades
e competencias básicas:
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- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia dixital.
- Competencia para aprender a aprender.

1.3.8.2. Plan de Acción Titorial.

I.- INTRODUCIÓN
O Plan de Acción Titorial (PAT) constitúe a guía da labor titorial no centro educativo,
establecendo as actuacións necesarias e os recursos para levalas a cabo. Será o referente
dos profesores-titores e máis do Dpto. de Orientación. Terá un carácter aberto e flexible,
para adaptarse as características dos grupos de alumnos e profesores e poder ser
modificado en calquera momento que se considere oportuno para adaptarse así as novas
necesidades que se presenten no noso centro ou no contorno.
Consideramos a función titorial inseparable da función docente, de tal xeito que todo o
profesorado participará nela, aínda que recaerá sobre os profesores -titores e o Dpto. de
Orientación a responsabilidade de levar a cabo este plan e coordinar as actuacións de
todos.
A funcións dos profesores-titores aparecen reguladas no Decreto 324/1996 do 26 de xullo.
Ao remate do curso realizarase unha avaliación do PAT, tendo en conta as respostas dos
alumnos, e a valoración dos Titores, Profesores, Xefatura de Estudios e Dpto. de
Orientación.

II.- OBXECTIVOS
a) - COS PROFESORES E TITORES
-Asumir que a acción titorial é responsabilidade de todos os profesores
-Coordinar a acción educativa dos distintos equipos docentes
b) - COS ALUMNOS
-Impulsar o desenvolvemento psicosocial do alumnado
-Optimizar os procesos de ensino-aprendizaxe
c) - COAS FAMILIAS
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-Orientar e colaborar coas familias no seu labor educativo.

III.- ACCIÓNS PRIORITARIAS
Obxectivos
Asumir a función titorial

Accións Prioritarias
✓ Potenciar a relación dos profesores titores co profesorado

como tarefa de todos

do grupo.
✓ Toma de decisións colectiva en canto a apoios e
agrupamentos específicos.

Coordinar

a

acción

educativa dos equipos

✓ Coordinar o proceso de avaliación.
✓ Asesorar e coordinar as avaliación e a promoción dos

docentes

alumnos.

Impulsar o

✓ Facilitar a integración no grupo clase

desenvolvemento

✓ Mellorar a autoestima.

psicosocial do

✓ Desenvolver a madureza vocacional, asesorando na toma

alumnado

de decisións.
✓ Detectar dificultades nas aprendizaxes.

Optimizar os procesos de

✓ Coordinar respostas educativas axeita-das ás necesidades

ensino-aprendizaxe

detectadas.
✓ Facilitar a auto-reflexión do alumnado respecto ao
proceso de aprendizaxe.

Orientar

e

colaborar

✓ Contribuir ao establecemento de relacións fluídas coas

coas familias no seu
labor educativo

familias.
✓ Implicar ás familias nas actividades de apoio ao
aprendizaxe e orientación.
✓ Informar aos pais-nais daqueles temas que afecten á
educación dos sus fillos.

IV.- PROGRAMACIÓN DA ACCCIÓN TITORIAL
IV.1.- Actuacións dende o Dpto. de Orientación.a).- A nivel de Centro
-Asesoramento á Xefatura de Estudios na configuración dos grupos de alumnos e na
designación dos profesores-titores.
-Elaboración do calendario de reunións dos profesores-titores por niveis educativos
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-Elaboración do PAT seguindo as directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica.
- Colaborar coa vicedirección programando actividades que incidan na acción titorial en
colaboración con servicios externos ao centro.
b) Cos profesores-titores
-Colaboración e asesoramento no desenvolvemento do PAT
-Seguimento da acción titorial.
-Confección de materiais de axuda á labor dos titores que lles faciliten o coñecemento os
alumnos.
-Reunións periódicas cos titores para coordinar a Acción Titorial e proporcionarlles o
apoio que necesiten .
-Selección de material para traballar as distintas actividades programadas na Acción
Titorial.
-Completar as intervencións dos titores cos grupos de alumnos e coas familias.

c) Cos alumnos
-Animar ós alumnos a participar nos órganos de xestión e na vida do instituto.
-Seguimento personalizado en colaboración co titor .
-Asesoramento sobre técnicas de estudio.
-Atención individualizada específica ós alumnos con necesidades específicas
-Charlas grupais sobre aspectos vinculados coa orientación.

d) Coas familias
-Colaboración nas reunións periódicas dos titores coas familias para a seguimento dos
grupos
-Entrevistas individuais coas familias que o requiran
IV.2.- Programación da acción titorial
Podemos distinguir os seguintes bloques de contidos, coas actividades correspondentes:
Bloques de Contidos

Actividades
✓ Xornadas de acollida
✓ Coñecemento do centro
✓ Coñecemento do grupo
✓ Datos persoais dos alumnos
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I.- Acollida, integración e

✓ Presentación da titoría

convivencia

✓ Dereitos e deberes dos alumnos
✓ Normas de convivencia na aula
✓ Elección de delegados
✓ Reunións cos pais do grupo
✓ Participar no seguimento do RRI
✓ Asembleas de delegados
✓ Avaliación inicial
✓ Preparación dos exames

II.- A Avaliación

✓ Planificación do tempo de estudio
✓ A elaboración de calendario de exames
✓ Suxestións e propostas de mellora
✓ Factores que condicionan o estudio
✓ Métodos de estudio

III.-Técnicas de traballo

✓ Técnicas para sintetizar o contido

individual

✓ Tomar apuntes
✓ Os traballos monográficos e exames
✓ Técnicas de memorización
✓ Planificación dos repasos
✓ Autoconcepto e autoestima
✓ Coñecemento dos propios valores
✓ Habilidades sociais

IV.- Orientación

✓ Toma de decisións

académico- profesional

✓ Información académica
✓ Información profesional
✓ Información sobre o mundo laboral e búsquea de
emprego
✓ Consello orientador
✓ A adolescencia
✓ Temas transversais

V.- Outros temas

✓ Celebracións pedagóxicas
✓ Educación afectivo-sexual
✓ Prevención en drogodependencias e outras adiccións
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✓ Ocio e tempo libre
Temporalización.-

O Plan de Acción Titorial desenvolverase ao longo do curso académico, repartido nos
tres trimestres do mesmo e adaptado aos distintos niveis educativos do noso centro.

1º T R I M E S T R E
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

BACHARELATO

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Acollida de alumnos e familias
Avaliación Inicial das aprendizaxes instrumentais
Recollida de datos persoais, familiares e académicos
Elección de delegados
Elaboración das normas
Sociograma
Cuestionario de Técnicas de estudio
Actividades cooperativas
Autoavaliación das aprendizaxes
Temas de interese
Acollida de alumnos
Recollida de datos persoais, familiares e académicos
Elección de delegados
Elaboración das normas
Sociograma
Cuestionario de Técnicas de estudio
Actividades cooperativas
Autoavaliación das aprendizaxes
Cinensino
Temas de interese
Acollida de alumnos
Recollida de datos persoais, familiares e académicos
Elección de delegados
Elaboración das normas
Sociograma
Cuestionario de Técnicas de estudio
Actividades cooperativas
Autoavaliación das aprendizaxes
Seminario prevención drogodependencias
Temas de interese
Acollida de alumnos
Recollida de datos persoais, familiares e académicos
Elección de delegados
Elaboración das normas
Sociograma
Autoavaliación das aprendizaxes
Seminario de educación afectivo-sexual
Temas de interese
Acollida de alumnos
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ADULTOS

Ciclo Formativo

FP básica

2º T R I M E S T R E
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

BACHARELATO
ADULTOS
Ciclo Formativo
FP básica

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Recollida de datos persoais, familiares e académicos
Elección de delegados
Elaboración das normas
Acollida de alumnos
Recollida de datos persoais, familiares e académicos
Elección de delegados
Elaboración de normas
Acollida de alumnos
Recollida de datos persoais, familiares e académicos
Elección de delegados
Elaboración de normas
Acollida de alumnos
Recollida de datos persoais, familiares e académicos
Elección de delegados
Elaboración de normas
Técnicas de estudo e organización do traballo.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Actividades cooperativas
Autocoñecemento e autoestima
Técnicas de estudio
Autoavaliación das aprendizaxes
Temas de interese
Información académico-profesional
Técnicas de estudio
Autocoñecento e autoestima
Actividades cooperativas
Autoavaliación das aprendizaxes
Cinensino
Información académico-profesional
Temas de interese
Técnicas de estudio
Autocoñecento e autoestima
Actividades cooperativas
Autoavaliación das aprendizaxes
Seminario prevención drogodependencias
Información académico-profesional
Temas de interese
Técnicas de estudio
Autocoñecento e autoestima
Actividades cooperativas
Autoavaliación das aprendizaxes
Información académico-profesional
Temas de interese
Autoavaliación das aprendizaxes
Información académico-profesional
Información académico-profesional
Información académico-profesional
Resolución de conflitos.
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✓ Fomento da responsabilidade individual.
✓ Mellora da autoestima.

3º T R I M E S T R E
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

BACHARELATO
ADULTOS
Ciclo Formativo
FP básica

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Actividades cooperativas
Autocoñecemento e autoestima
Técnicas de estudio
Autoavaliación das aprendizaxes
Temas de interese
Toma de decisións académico-profesional
Técnicas de estudio
Autocoñecento e autoestima
Actividades cooperativas
Autoavaliación das aprendizaxes
Cinensino
Toma de decisións académico-profesional
Temas de interese
Técnicas de estudio
Autocoñecento e autoestima
Actividades cooperativas
Autoavaliación das aprendizaxes
Toma de decisións académico-profesional
Temas de interese
Técnicas de estudio
Autocoñecento e autoestima
Actividades cooperativas
Autoavaliación das aprendizaxes
Toma de decisións académico-profesional
Temas de interese
Autoavaliación das aprendizaxes
Toma de decisións académico-profesional
Autoavaliación das aprendizaxes
Toma de decisións académico-profesional
Autoavaliación das aprendizaxes
Toma de decisións académico-profesional
Habilidades comunicativas.
Traballo en grupo.
Toma de decisións académico-profesional

V .- RECURSOS
Recursos persoais.Titores, Departamentos Didácticos, Departamento de Orientación, Xefatura de Estudios
e Vicedirección .
Recursos materiais .Documentación bibliográfica: lexislación, materiais elaborados no D.O., materiais de
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titoría de distintas editoriais, documentos do instituto, publicacións periódicas e libros.
Materiais: ordenadores, arquivos, DVDs, canón e outros equipos de reprodución.

VI.- AVALIACIÓN DA ACCIÓN TITORIAL
A Avaliación do PAT será continua e formativa e competirá en especial ao Departamento
de Orientación e aos profesores titores, pero tamén ao resto da comunidade educativa.
Esta avaliación pretende analizar adecuación do PAT ,a organización da Acción Titorial
do centro e a implicación dos propios titores así como a utilidade dos materiais traballados
A valoración realizarase a través das reunións periódicas cos titores, de cuestionarios
dirixidos aos titores e aos alumnos e nas reunións do DO para analizar os datos recollidos
e plantexar suxestións e melloras.
Axustarase aos seguintes criterios de avaliación, repartidos por ámbitos de actuación.:

Ámbitos do PAT

Criterios de Avaliación
✓ Conservación da aula
✓ Axuste ás normas establecidas
✓ Grao de cohesión do grupo

Alumnos

✓ Nivel de participación e integración no grupo
✓ Mellora nas habilidades sociais e integración
✓ Autovaloración do alumno
✓ Nivel de información académico e profesional
✓ Adecuada toma de decisións
✓ Adecuación das programacións

Proceso de
ensino-aprendizaxe

✓ Individualización e atención á diversidade
✓ Diversificación de ritmos e instrumentos de aprendizaxe e
avaliación
✓ Adquisición de técnicas de estudio
✓
✓ Grao de información das familias
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✓ Calidade e fluidez nas relacións co centro

Familias

✓ Nivel de participación e colaboración
✓ Respecto dos tempos de titoría
Profesorado

✓ Realización da coordinacións previstas
✓ Seguimento, mellora e avaliación do PAT

1.3.9. Equipo de Dinamización Lingüística.
Constitución do Equipo de Dinamización Lingüística. Integrantes.
O decreto 124/2007 do 28 de xuño polo que se regula o uso e a promoción do galego no
sistema educativo establece con seu artigo 18 que para potenciar o uso da lingua galega
nos centros dependentes da Consellaría de Educación e O. U., constituirase un Equipo
de Normalización e Dinamización Lingüística, que actuará baixo a supervisión da
Dirección do centro e que estará formado por profesorado, por representantes do
alumnado (...) e do persoal non docente.

Así, o pasado 16 de setembro constituíuse no noso centro o Equipo de Dinamización
Lingüística integrado polas seguintes persoas:
Coordinadora María Sagrario Torrado Blanco
Olga Iglesias
Representantes do profesorado

Paulo Porta Martínez
Marta E. Villa López
Iria Vázquez Lestón

Representantes do alumnado

Xela Rei Calviño
Martín Becerra

Representante do persoal non docente Luís Rei Tiago
Ademais de estas persoas, que figuran como membros do Equipo de Dinamización
Lingüística, outros integrantes da comunidade educativa manifestaron o seu interese en
colaborar nas actividades do Equipo para este curso, polo que se acordou que se abra á
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colaboración de todas as persoas pertencentes ao noso instituto que queiran contribuír ao
proceso de dinamización, por poñer un exemplo o equipo da biblioteca, o departamento
de lingua e literatura galega, e o Club de Ciencias.

1.3.10. Xunta de delegados/as
Tratarase de potenciar a xunta de delegados/as para que a través dos
representantes dos alumnos e alumnas no Consello Escolar colaboren no bo
funcionamento do centro. As súa funcións están recollidas no Decreto 324/1996, título V.

RELACIÓN DELEGADOS / SUBDELEGADOS DIURNO 2019-20

CURSO/GRUPO

DELEGADO

SUBDELEGADO

1º A ESO
1º B ESO
1º C ESO

Candela Moure
Natalya Tabacioin

2º A ESO
2º B ESO
2º C ESO

Sergio Varela
Marina Lamelo
Danna A. Rojas

Guillermo García
Xela Rodríguez
Erea vidal

3º A ESO
3º B ESO
3º C ESO

Nicolás Dávila
Ivan Iglesias
Daniel Moure

Paulo Rey

4º A ESO
4º B ESO
4º C ESO

Julio Piñón
Diego Calviño
Irene Vidal

Mario Fernández
Antón López
Martín Becerra

BACHARELATO
1º A BACH.
1º B BACH.
1º C BACH.
1º D BACH.
2º A BACH.
2º B BACH.
2º C BACH.

Raúl Mesejo
Jorge Blanco
Ezar Helí González
Carla Parada
Paula Balsa
Antía Nistal
María Tizón

Gabriel Sánchez
Marcos Ponte
Uxía Romero
Alejandro Noya
Manuel Jiménez
Naiara Kraaij
Irene Suárez
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2º D BACH.

Adrián Aguirre

Carolina Rodríguez

* Os delegados e delegadas non escollidos están pendentes de escoller a partir dos traballos do
proxecto de mediación que se está a desenvolver no centro.

RELACIÓN DELEGADOS / SUBDELEGADOS ENSINANZAS DE ADULTOS
E CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CURSO

DELEGADO/A

SUBDELEGADO/A

EBI II

María Pérez Rumiñán

Esperanza Parafita Rial

ESA I-II

José Antonio Sande Bermejo

Juniur Alexis Legro Barahona

ESA III-IV - A

Jesús Cabo Souto

Milena Cardoso Marques

ESA III-IV - B

Adrián Rodríguez Couso

Ángela Coello Regueira

1º BAC - A

Ismael Lens Fraga

Alejandro Pereira Cebey

1º BAC - B

Raquel Ferros De Sousa

Martina García Albela

2º BAC - A

Santiago Silva Bouzas

Facundo A. Cardozo López

2º BAC - B

Fernando Casas Viña

Alberto Vázquez Carril

1º FPB Informática de
oficina

Yago Villareal Ortega

Andrea Seijas Otero

2 º FPB Informática de
oficina
1º CM Video discjockey e son ( R.O)

Crislaury Castillo Jiménez

José Angel Para Pérez

Yago Valeiras Pérez

Paulino M.Mouriño Barral,

2º de CM Video discjockey e son ( R.O.)

Catalina Lema Van Niekerk

Manuel Mariño Vázquez

CM Video disc-jockey e
son (O.M.)

Antonio Pérez Vilas

Gala Sánchez Vázquez

1.3.11. Calendario de avaliacións
1.3.11.1. Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato
1ª AVALIACIÓN
16, 18 E 19 DE DECEMBRO.
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2º DE BACH, 28 DE NOVEMBRO

2ª AVALIACIÓN
24, 25 E 26 DE MARZO.
2º DE BACH, 20 DE FEBREIRO

AVALIACIÓN ORDINARIA
22 E 23 DE XUÑO.
2º DE BACH, 25 DE MAIO

1.3.11.2. Avaliacións nas ensinanzas de adultos E Ciclos FP
EBI nivel II , 1º e 2º de Bacharelato de Adultos e CM video disc-jockey e son (O.M.) e
FPB Informática de Oficina de R. O.:
-

1ª AVALIACIÓN:
- 1ª Avaliación : 19 de decembro de 2019

-

2ª AVALIACIÓN:
- 2ª Avaliación: 17 de marzo de 2020

-

3ª AVALIACIÓN:
- 3ª Avaliación 2º BAC: (pte. de confirmación por parte da CIUGA)
- 3ª Avaliación EBI II e 1º BAC: 19 de Xuño de 2020
- 3ª Avaliación ZM video disc-jockey e son (O.M.): 14 de Xuño de 2020
- Avaliación Final: 19 de Xuño de 2019

ESA I, ESA III :
- 1ª Avaliación, 1º Cuatrimestre: 19 de Novembro de 2019
- 2ª Avaliación e ordinaria, 1º Cuatrimestre: 11 de Febreiro de 2020
- Avaliación Extraordinaria módulos pendentes ESA I, III: 05 de Maio de 2020
ESA II, ESA IV
- 1ª Avaliación, 2º Cuatrimestre : 21 de Abril de 2020
- 2ª Avaliación e Ordinaria, 2º Cuatrimestre: 19 de Xuño de 2020
- Avaliación Extraordinaria: (data sen fixar, setembro)

Ciclos Formativos : CM video disc-jockey e son e FP Básica Infórmatica de Oficina
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1º Curso CM video disc-jockey e son e FP Básica Infórmatica de Oficina
-

1ª AVALIACIÓN:
- 1ª Avaliación : 19 de decembro de 2019

-

2ª AVALIACIÓN:
- 2ª Avaliación: 17 de marzo de 2020

-

3ª AVALIACIÓN:
- 3ª Avaliación 1ºCM video disc-jockey e son (O.M.): 14 de Xuño de 2020
- Avaliación Final: 19 de Xuño de 2020

2º Curso CM video disc-jockey e son e 2 º FP Básica Infórmatica de Oficina
-

1ª AVALIACIÓN: 19 de decembro de 2019

-

2ª AVALIACIÓN E FINAL DE MÓDULO PREVIA FCT: 2ª Avaliación: 31
de marzo de 2020.

-

3ª AVALIACIÓN E FINAL DE CICLO: 19 de Xuño de 2020

1.4. RECURSOS HUMANOS.
O cadro de persoal está composto por 84 profesoras/es divididos da seguinte
forma:
Corpo de Profesoras/es de Ensino Secundario:
Funcionario/a

Funcionario/a

Funcionario/a

Funcionario/a

Profesor / a

Definitivo/a

Expectativa

En prácticas

Desprazado/a

Interino/a

45

9

3

1

12

Corpo de Profesoras/es Técnicos de FP
Funcion. Definitivo Funcion.Expectativa Funcion. Desprazado Profesor/a Interino/a
2

1

0

5

Corpo de Mestres/as
Funcion. Definitivo Funcion.Expectativa Funcion.Desprazado Profesor/a Interino/a
2

0

0

0

Persoal laboral Cons. de Cultura, Educación e O.U.: 1 Prof. de Relixión Católica.
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2. Profesoras lectoras, unha de francés, outra de inglés (compartida) e outra de
portugués.
En canto ao número de profesores/as debemos dicir que é suficiente para cubrir o
horario de ensinanzas do alumnado, e durante este curso cúmprese o obxectivo de que en
cada período lectivo do horario de E.S.O., CM, Bacharelato e Ensinanzas de Adultos.
existan polo menos dous/dúas profesores/as de garda. Ademais, no tempo de lecer,
existen 3 profesores/as de garda de corredor (planta superior, planta baixa e patio
exterior), no réxime ordinario, un na Biblioteca e outro na Aula de Convivencia.
Na “aula de convivencia”, hai un profesor/a de garda en cada sesión lectiva no
réxime ordinario.
En canto á garda de transporte, existen un/unha profesor/a para recibir o alumnado
e outro/a para cando regresan a casa.
Persoal non docente:
-

Conxerxes: 4

-

Administrativos: 2

-

Persoal de Limpeza: 4

-

Coidadora de alumnado con necesidades especiais: 1
Levamos anos reclamando un/unha administrativo/a máis. O centro leva todo o

arquivo educativo histórico de Santiago de Compostela e Bisbarras (Oroso, Melide,
Padrón, Noia), o Colexio Peleteiro e así mesmo pásase na ratio de alumnos por
administrativo.

1.5. RECURSOS ECONÓMICOS
Polo que se refire aos recursos económicos, e a falta de coñecer a partida exacta
que nos será asignada para o ano 2020, cómpre sinalar que para o ano 2019 a partida
orzamentaria que se lle concedeu ao centro para gastos xerais de funcionamento foi de
130.093 €.
En canto á distribución do orzamento seguirase, como en anos anteriores, facendo
unha xestión económica transparente e responsábel, tratando de que todos os
departamentos teñan cubertas as súas necesidades básicas.
Outros posíbeis ingresos do centro son:
81

-

Non se espera partida do F.S.E, segundo as comunicación ata día de hoxe

-

Plan de mellora da biblioteca e Club de lectura: *4.500 €

-

ADNL: *525 €

-

[Programas Erasmus+: pendentes 6.206 €, aínda sen ratificar]
*Os asteriscos indican que as cantidades sinaladas non están confirmadas e son

calculadas a partir de cursos anteriores. Todas estas partidas son xustificadas no mes de
Xaneiro. Serán presentadas xunto co orzamento para o ano 2020 pola Secretaría para a
súa aprobación á Comisión Económica e ao Consello Escolar.

1.6. RECURSOS MATERIAIS
As dependencias xerais do Centro distribúense en tres prantas:
1. Planta baixa: onde se sitúan 13 aulas-materia, a cafetería, a biblioteca antiga, o
arquivo histórico, o museo, as novas aulas técnicas do ciclo formativo e a que xa
tiña estas estas ensinanzas, a aula de tecnoloxía, a aula de música, e unha auladepartamento de francés, un patio exterior. Neste curso unha das aulas de
Matemáticas foi acondicionada para uso do novo ciclo de FP básica de informática
de oficina (dotación de mobiliario, material informático e adaptación de
infraestructuras correspondentes), ensinanzas que compartirán ese espazo con
alumnado de Matemáticas en períodos lectivos distintos.
2. Planta principal: conta con outras 12 aulas-materia, varios despachos (de
dirección, vicedirección e secretaría, xefaturas de estudos e orientación) dúas
salas de visitas, oficinas, bedelaría, a sala de profesores/as, a biblioteca escolar, a
aula de convivencia, a aula de debuxo e dúas aulas de informática-audiovisuais.
3. Primeira planta: alberga os laboratorios (Ciencias, Física e Química) e a maior
parte dos Departamentos (Alemán, Ciencias Naturais, Debuxo, Economía, Física
e Química, Clásicas, Inglés, Matemáticas, Xeografía e Historia,.....), un aula de
usos múltiples ou Aula Magna, a aula materia de Relixión e dúas aulas novas de
agrupamentos (creados nos antigos espazos dos Departamentos de Filosofía,
Lingua e Literatura Castelá e Lingua e Literatura Galega, que derivan os seus
materiais ás aulas materia correspondentes).
4. No edificio anexo, está o pavillón polideportivo e o salón de actos, cun ascensor
de acceso para alumnado con necesidades especiais.
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Desde hai oito anos, o Centro conta con “aulas materia”. Deste xeito o alumnado
é o que se dirixe á aula específica onde se lle vai impartir a clase. Ao estaren as aulas
organizadas segundo temáticas, os profesores evitan ter que trasladar o material e os
recursos para a impartición da clase, dos laboratorios ás aulas. Malia todo, os laboratorios
séguense a empregar para prácticas concretas que requiren xa de instrumental máis
específico e delicado.
Para que todo o sistema de aulas específicas funcione correctamente o centro tivo
que disporlles aos alumnos dun sistema de armarios "taquillas" repartidos polos
corredores do centro, sistema que xestiona a ANPA. Cada alumno/a responsabilizase do
mantemento deste espazo propio que conta coa súa propia regulación.
Outro dos aspectos polo que destaca o IES é pola accesibilidade física de todos os
espazos. Esta característica converte ao Xelmírez I no centro de referencia en Santiago
de Compostela para as persoas con discapacidade física e mobilidade reducida.
Entre os servizos complementarios cos que conta o Centro, atopamos os seguintes:
•

Servizos de accesibilidade para alumnado con discapacidades, entre o que se
destaca o novo ascensor, antes mencionado.

•

Aulas de agrupamento especifico nalgunhas materias en 2º, 3º e 4º da ESO
para alumnos con necesidade de apoio académico.

•

Biblioteca Escolar de consulta e lectura con capacidade para 80 persoas.
Servizo de préstamo durante o horario lectivo.

•

Biblioteca Histórica que custodia un fondo de 7.000 volumes do antigo
instituto de Santiago, e dispón de dous arquivos históricos como salas
anexas. Ten acceso restrinxido.

•

Museo. Contén máis de 540 pezas ou pequenas coleccións que se utilizaban
no seu día no laboratorio de química e os gabinetes de física e historia natural
do vello Instituto de Segundo Ensino de Santiago. Ten acceso restrinxido

•

Aulas de idiomas: con material para impartir estas ensinanzas.

•

Aula de audiovisuais: conta cun canon de vídeo, encerado dixital e varios
ordenadores con acceso a internet.
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•

Aula Magna, con capacidade para 90 alumnos/as.

•

Salón de actos: aforo de 360 butacas, megafonía e canón de vídeo.

•

Servizo de reprografía.

•

Aulas dos ciclos formativos de FP: aula técnica e aula de audiovisuais.
Creación da aula técnica de son para poder impartir os módulos
correspondentes e dotación de novos ordenadores e demais material
informático na aula de audiovisuais. Aula de FP básica de Informática de
Oficia.

Sen dúbida constitúen unha boa mostra da clara orientación deste centro educativo
á propia diversidade do alumnado e da súa vontade de poñer por diante os dereitos da
mocidade que accede á educación secundaria cunha clara vontade por impulsar unha
igualdade de oportunidades real e efectiva, que se concreta en crear oportunidades de
aprendizaxe equivalentes, respectando a diversidade e singularidade do alumnado.
Neste apartado do material sinalar ademais que no curso académico que rematou
fixéronse arranxos e compras de cuantías importantes, tal e como se reflicte na memoria
do centro: dotacións de material audivisual para complementar espazos deficitarios,
dotación de mobiliario a medida e labores de pintura en varias dependencias, instalación
de cinco novos postos de ordenadores na Biblioteca e acondicionamento do mobiliario
correspondente, ampliación e mellora do sistema de alarma en zonas sensibles (aulas de
Ciclo Video-Dj e aula nova de Informática), inicio da organización de cableados das
aulas, substitucións de chaves de paso, pintado de prazas de aparcamento e regulación de

As previsións xa en mente para este curso 2019-20 correspondentes a acometidas
extraordinarias inclúen: continuidade no mantemento de Biblioteca Antiga e Museo
Histórico do centro para mitigar no posíbel as pragas de insectos, típicas en madeiras
nobres. Interesa, ase mesmo, facer arranxos en Pavillón (substitución de ventanais e
labores de pintura e acondicionamento de teitos e paredes) e no Salón de Actos (patio de
butacas e luminarias) a cargo da Secretaría Xeral Técnica. Nestas datas estánse a rematar
labores de reestructuración nos aseos do persoal do centro e redistribución de zonas de
despachos e administración. As aulas materia seguen a ser obxectivo de Secretaría: seguir
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dotándoas de mobiliario axeitado para optimizar os espazos dos departamentos e
acondicionalas para ir acadando un clima acolledor durantes as xornadas lectivas.
Revisións preceptivas. Arranxos preceptivos do plan de autoprotección, toda vez que a
realización dun simulacro no cuso anterior puxo en evidencia algunhas leves deficiencias
do mesmo.

1.7. ALUMNADO DO CENTRO.
No curso 2019-2020, a distribución do alumnado do noso centro é a seguinte.
1. Ensinanzas de Réxime Ordinario

ESO
ESO
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
BACHARELATO
BAC
1º BAC
2º BAC

Nº GRUPOS
3
3
3
3

Nº ALUMNOS
90
85
78
86

Nº GRUPOS
4
4

Nº ALUMNOS
102
103

BIFC02 - INFORMÁTICA DE OFICINA
FPB I.OFICINA
1º Curso
2 º Curso

Nº GRUPOS
1
1

Nº ALUMNOS
11
20

CM VIDEO DISC-JOCKEY E SON ( 1º e 2º Curso)
F.P.
Nº GRUPOS
Nº ALUMNOS
1º CM VIDEO DISC1
21
JOCKEY E SON
2º CM VIDEO DISC1
25
JOCKEY E SON
2º CM VIDEO DISCJOCKEY E SON
1
10
(FCT)

2. Ensinanzas de Réxime Adultos
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EBI
EBI

Nº GRUPOS
1
1

Nº ALUMNOS
3
9

ESA
ESA MÓDULO I
ESA MÓDULO II
ESA MÓDULO III
ESA MÓDULO IV

Nº GRUPOS
1
1
1
1

Nº ALUMNOS
16
2*
62
12*

Nº GRUPOS
2
2

Nº ALUMNOS
35
75

EBI- I
EBI-II
ESA

BAC ADULTOS
BAC
1º BAC
2º BAC

CM VIDEO DISC-JOCKEY E SON ( Modular )
F.P.
Nº GRUPOS
Nº ALUMNOS
1º CM VIDEO DISC1
28
JOCKEY E SON
TOTAL ALUNOS/AS: 878.
Téñase en conta que a matrícula de adultos segue aberta e con seguridade estas cifras
sufrirán variacións. Nas ESAs II e IV, haberá un novo período de matriculación especial
en febreiro.

2. HORARIO XERAL DO INSTITUTO.
Durante o curso 2019/2020 segundo 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., O curso académico abranguerá desde o
día 1 de setembro de 2019 ata o 31 de agosto de 2020. Porén, para o segundo curso de
bacharelato as actividades lectivas ordinarias rematarán de acordo coas datas previstas
para as probas de aptitude para o acceso á universidade.
O centro elixiu como día non lectivo o 21 de maio de 2020, venres da Ascensión, por
tradición e por conveniencia pedagóxica.
As clases desenvolveranse segundo o seguinte esquema:
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LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

HORARIO DE

08:45

08:45

08:45

08:45

08:45

MAÑÁ

14:25

14:25

14:25

14:25

14:25

HORARIO DE

16:15

15:30

16:15

16:15

16:15

TARDE/NOITE

22:30

22:30

22:30

22:30

22:30

Horario para as ensinanzas de Réxime Xeral.
Esquema de xornada continuada de 8:45 horas a 14:25 horas todos os días, cun total de
seis períodos lectivos de 50 minutos entre os que se intercalan 2 recreos . Nas tardes do
martes de 16:20 horas ás 18:00 horas hai dúas sesións lectivas para E.S.O., Bacharelato.
Todas estas ensinanzas teñen 32 períodos lectivos.
Os ciclos formativos de carácter xeral do primeiro curso do CM de 1º curso de VIDEO
DISC-JOCKEY E SON (R.O.) impartiranse todos os días pola mañá coincidindo co
horario de E.S.O. e Bacharelato e os martes e xoves de 16:20 a 19:00. O 2º curso de CM
de VIDEO DISC-JOCKEY E SON (R.O.) terá o mesmo horario de mañá que o grupo de
1º curso e as tarde de luns e mércores, de 16:20 a 19:00.
O Ciclo formativo de FP Básica de Informática de Oficina ( 1º e 2º curso) ten aulas polas
tardes: Luns , mércores, xoves e venres de 16:15 h. A 21:45h. , martes de 18:30 a 21:45

Horario para as ensinanzas de Adultos.
- O alumnado das Ensinanzas Básicas Iniciais, Nivel l teñen aulas os luns , mércores e
xoves de 17:00 a 21:45 ( sesións de 45 minutos).
- O alumnado das Ensinanzas Básicas Iniciais, Nivel II teñen aulas os luns ,martes,
mércores e xoves no marco horario que vai desde as 17:00 até as 21:45. ( sesións de 45
minutos).
- O alumnado de E.S.A. ten 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 serán de 45 minutos.
- O alumnado de 1º e 2º de BAC teñen aulas todos os días de 17:00 a 22:30 agás os venres
que rematan ás 21:45. ( sesións de 45 minutos).
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- Sinalar que estas ensinanzas os martes empezan ás 18:30h.

O ZM video disc-jockey e son (O.M) teñen aulas entre as 16:20 h. e 22.30 luns e martes,
e de 16:20 h. a 21:40 h. Mércores, xoves e venres, sendo as sesións de 50 minutos. Teñen
2 recreos de 10 minutos, de 18:00 a 18:10 e de 20:40 a 20.50.
A secretaría desde o 1 de setembro ao 30 de xuño ten horario de atención ao público desde
as 09:00 horas ás 14:00 horas. O horario de verán será desde as 10:00 ás 13:30 horas.
Durante

os

meses

de

xullo

e

agosto

o

centro

aproveitará

para

facer

as necesarias reparacións de mobiliario e instalacións.

3. ORGANIZACIÓN DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS. TRANSPORTE ESCOLAR.
Ruta: Figueiras-Santiago-Figueiras
Itinerario: Bar de Abaixo, Bar de Arriba, Sarela, Moas, Pazos, Codesedas, Correxíns,
Xulacasa, Cruce da Cova, Folgoso, Piñor.
Número de alumnos/as que o utilizan: 32
Empresa: Lázara
Horario: De Luns a Venres: Chegada: 8.30h. Saída: 14.30h.
Martes pola tarde: Chegada: 16.15h. Saída: 18.10h.

CURSO 2019/2020
ALUMNADO QUE UTILIZA O TRANSPORTE ESCOLAR
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ALUMNO/A
CURSO
LÓPEZ GARCÍA, MANUEL
1º ESO A
QUINTÁNS CARREIRA, UXÍO
1º ESO A
IGLESIAS GÓMEZ, EVA
2º ESO A
BARCIA GULDRÍS, IKER
1º ESO B
FERNÁNDEZ SOBREIRA, CARLA 1º ESO B
GARNICA GARABAL, Mª VALERIA 1º ESO B
MORÁN MARCOS, GABRIEL
2º ESO A
SANÍN RIAL, ARTUR
2º ESO A
SUÁREZ PENA, HUGO
2º ESO A
CANCELA PAMPÍN, LUCÍA
2º ESO B
FRANCO MÍGUEZ, PAULA
2º ESO B
IGLESIAS CARRASCOSA, IKER
2º ESO B
POMAR MIRANDA, ALEJANDRO 2º ESO B
SANDÁ ÁLVAREZ, LIDIA
2º ESO C
CARBALLAL PAMPÍN, ANTÓN
3º ESO A
GONZÁLEZ CASAIS
3º ESO A
BOULLÓN BARCIA, BORJA
3º ESO C
GARCÍA CARBALLO, MARINA
3º ESO C
MARTÍNEZ SUÁREZ, RUBÉN
3º ESO C
CAJADE BEIROA, SERGIO
4º ESO A
LISTE RODEIRO, ÁNGEL
4º ESO B
CANCELA PAMPÍN, DAVID
4º ESO B
CONDE RODRÍGUEZ, INÉS
4º ESO B
MOREIRA GARCÍA, ÓSCAR
4º ESO B
VARELA IGLESIAS, ARÓN
4º ESO B
LISTE VÁZQUEZ, SERGIO
4º ESO C
CARREIRA VÁZQUEZ, NAIRA
1º BACH A
SÁUREZ VIDAL, MARTÍN
1º BACH A
GARCÍA CAMAFEITA, SERGIO
1º BACH C
CASAS EIROA, ANA
1º BACH D
MORÁN MARCOS, MAURO
2º BACH D
SANÍN RIAL, ALDARA
2º BACH A

PARADA
MOAS DE ARRIBA
CODESEDAS
CODESEDAS
XULACASA
CODESEDAS
CORREXINS
XULACASA
BAR DE ABAIXO
MOAS DE ARRIBA
CODESEDAS
PAZOS
BAR DE ABAIXO
BA DE ABAIXO
CODESEDAS
BAR DE ABAIXO
MOAS DE ARRIBA
CODESEDAS
FOLGOSO
CODESEDAS
FOLGOSO
MOAS DE ABAIXO
CODESEDAS
PAZOS
CODESEDAS
PAZOS
XULACASA
FOLGOSO
PRIOR
PAZOS
CODESEDAS
XULACASA
BAR DE ABAIXO

4. DOCUMENTO DE RECOLLIDA DE DATOS.
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O documento de recollida de datos (D.R.D.) é remitido polo servizo de
informática da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e consta de dúas
partes. A primeira fai referencia a datos xerais de número de alumnos e profesores dos
centros e foi enviada ao longo do mes de setembro. A segunda parte recolle outros datos
estatísticos do centro e será enviada segundo ordene a Consellería de Educación. Ambas
partes son cumprimentadas vía internet.

5. DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DE CENTRO.
O documento de organización do centro (D.O.C.) recolle entre outros datos, os
horarios do profesorado, os horarios do alumnado, ocupación das aulas, relación de
profesorado, relación de persoal non docente, etc… Este documento é remitido á
inspección educativa, e este curso deberá ser dixitalizado, utilizando para isto os impresos
xerados pola aplicación XADE-WEB.

6. PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS. 2019-20
1.- INTRODUCIÓN.
Considéranse Actividades Complementarias aquelas actividades didácticas que se
realizan co alumnado en horario lectivo e que, formando parte da programación, teñen carácter
diferenciado das propiamente lectivas, polo momento, espazo ou recursos que utilizan.
Así cabe considerar:
•

Visitas

•

Traballos de campo

•

Viaxes de estudo

•

Conmemoracións
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No caso de actividades complementarias que suporían a saída do centro de alumnos
menores de idade, requirirase a correspondente autorización escrita dos seus pais/nais ou titores
legais.
Considéranse Actividades Extraescolares as organizadas polo centro e figurando na
programación xeral anual, aprobada polo consello escolar. Están encamiñadas a potenciar a
apertura do alumnado en aspectos referidos á ampliación do seu horizonte cultural, a preparación
para a súa inserción na sociedade, e o uso do tempo libre.
Realízanse fóra do horario lectivo, teñen un carácter voluntario para todos os alumnos e
alumnas do centro.
Non forman parte do proceso de avaliación polo que pasa o alumnado para a superación
das distintas áreas ou materias curriculares que integran os plans de estudo.
A planificación de actividades extraescolares e complementarias que se realizan no IES
Arcebispo Xelmírez I é froito do convencemento de que o ensino debe:
1.- Estar baseado nos principios de democracia e participación dos membros da
comunidade escolar, de onde se derivan a responsabilidade de cada un/unha no desempeño do seu
cometido e o respecto mutuo.
2.- Ser pluralista, con aceptación de todas as posibilidades de pensamento, de xeito que
ninguén será discriminado por razón das súas ideas, conviccións, raza...
3.- Fomentar o sentido crítico do alumnado.
4.- Fomentar o sentimento científico e humanista e buscar o desenvolvemento harmónico
da personalidade do alumnado.
5.- Fomentar a igualdade de sexos e o rexeitamento explícito de actitudes e
comportamentos sexistas.
6.- Promover accións encamiñadas a impedir calquera tipo de violencia, especialmente a
de xénero e a xenófoba.
7.- Fomentar a solidariedade, a colaboración, a axuda mutua e o compañeirismo, a
puntualidade e o respecto, a tolerancia e o respecto aos demais, e o espírito de traballo e de
superación.

2.- AS SAÍDAS.
Normas Xerais
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1.- Con anterioridade á realización das viaxes, faranse reunións informativas con
pais/nais/titores/as e seralles enviada información escrita sobre a actividade a realizar.
2.- Os pais/nais/titores/as entregarán unha autorización, por escrito, para que o seu
fillo/a/titorando/a realice a viaxe; nesta autorización deberá constar, ademais, que o pai/nai/titor/a,
exime ao profesorado acompañante das responsabilidades que se deriven dun comportamento
anómalo do seu fillo/a/titorando/a
3.- Cada viaxe terá un plano cos obxectivos, as actividades e a temporalización da mesma.
4.- O alumnado comprometerase a cumprir as normas de cada viaxe e o profesorado
responsábel poderá, se o comportamento dalgún alumno/a non é o axeitado, impor as sancións
que considere oportunas, e, en caso extremo, enviar o alumno/a á casa polo procedemento que
contemple a lei.
5.- Por mal comportamento ou por mal rendemento académico o Equipo Docente, e/ou o
Equipo Directivo, poderá decidir penalizar sen unha viaxe concreta a algún alumno/a ou a todo
un grupo.
6.- O profesorado acompañante poderá alterar o plano dunha viaxe se as circunstancias o
aconsellan.
7.- Todo alumno/a que por prescrición do médico siga un tratamento continuado ou
padeza algunha enfermidade (calquera incidencia relacionada coa saúde) deberá comunicalo de
xeito privado aos profesores acompañantes antes de iniciar a viaxe.
8.- . Os alumnos/as teñen o deber de coidar e utilizar correctamente as instalacións do
hotel, albergue, autobús, museos e demais lugares visitados, cumprindo en cada caso a normativa
propia de cada un deles (comportamento correcto coas persoas e instalacións do lugar que se
visita).Os alumnos/as, que causen danos, de forma intencionada ou por neglixencia, nas
instalacións ou no material (individual ou colectivamente), quedan obrigados a reparar o dano
causado ou facerse cargo do custo económico da súa reparación e poderán ser obxecto das
medidas correctoras que se consideren oportunas.
9.- Os alumnos/as cumpriran os horarios estabelecidos, tanto para o desenvolvemento das
actividades previstas dentro do programa da viaxe, como para o descanso no hotel, albergue, etc.
Durante o tempo de estancia no hotel, albergue, gardarase a compostura debida, permitindo o
descanso de todos os acompañantes do grupo e demais residentes.
10.- En caso de limitación de prazas, aplicaranse os seguintes criterios:
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- Para as saídas e intercambios organizados polo centro, (viaxe de 4º da Eso, viaxe a neve e
intercambios con Madrid, Salamanca e Como) realizarase un sorteo para determinar o alumnado
que pode asistir.
- Nas saídas organizadas polos departamentos (viaxe a Alemaña, intercambio de francés..)
respetaranse os criterios establecidos polos departamentos correspondentes.
- O alumnado poderá participar en todas as saídas e viaxes para os cales sexan debidamente
seleccionados.
11.- Para o desenvolvemento das actividades extraescolares que se realicen fóra da
localidade onde está situado o centro, deberase contar cos seguintes requisitos:
a) Aprobación do Consello Escolar.
b) Autorización escrita dos pais, de tratarse de alumnos e alumnas que están baixo a
responsabilidade paterna ou titor ou titora legal.
c) Os alumnos e alumnas serán acompañados polo profesorado correspondente na
proporción dun profesor ou profesora por cada dez alumnos nas viaxes ao estranxeiro.
12. Dada a cantidade de actividades e saídas que se realizan neste centro, todo alumno
que se comprometa en firme a participar nunha saída e renuncie sen causa xustificada, quedara
excluído de outras saídas e non terá dereito a que se lle devolva ningún pago.

Relación de saídas previstas de máis dun día
-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, aínda sen determinar lugar e data. Por tradición soen ser visitas a
capitais europeas e se desenvolve en 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- Viaxe a Chester para o alumnado de 3º da ESO (xa realizado)

-6- Viaxe de estudos a un país de fala alemá: - Destino: Berlín- Datas: 11/18 decembro
- Participantes: 23 alumnos escollidos entre os matriculados en Alemán no 4º curso da
ESO e no 1º do bacharelato que cursasen a materia desde o 1º curso da ESO -
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Acompañantes: os profesores Laureano Araujo e Sagrario Torrado - Tema central:
historia contemporánea.
-7- 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.
-8- 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. Datas: 5 a 8 de novembro de 2020. 26 alumnas e alumnos de 4º da ESO que cursan
Artes escénicas e agrupamento.
-9- Viaxe a neve (Andorra): organizado polo departamento de Educación Física para o alumnado
de 1º de Bacharelato, de 1 ao 8 de febreiro.
-10- Viaxe o CERN de Xenebra para o alumnado de 2º de Bacharelato (xa realizado)
-11- Intercambio con Braga, 16 alumas/os e 2 profesoras/es: 2º trimestre
-12- Todas as propostas feitas polos departamentos no apartado correspondente: Courel,
Climántica...
-13- Todas as saídas relacionadas cos dous proxectos Erasmus do noso centro: Como (15-19
outubro), Adour (14-18 outubro).
-14- Intercambio con Noruega, xa realizado. As alumnas de Noruega viran dende o 11 de xaneiro
ata o 8 de febreiro.

3.- FESTIVAIS E CONMEMORACIÓNS.
Coordenadas polo equipo da Biblioteca e a vicedirección.
CONMEMORACIÓNS
Día das Bibliotecas

ACTIVIDADES

DATA

Visitas ás Bibliotecas de Santiago

22-26 de outubro

(Anxel Casal, Fonseca, Historia)
Magosto

Celebración do magosto, con

novembro

asado de castañas para toda a
comunidade educativa
Mes da Ciencia

Actividades diversas organizadas

Novembro

pola Biblioteca
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Día en contra da violencia de

Recordatorio das vítimas,

22 novembro e días

xénero

presentacións

anteriores e posteriores

Día Mundial contra a Sida

Actividades na aula

1 decembro

Festival de nadal

O tradicional festival que se

20 decembro

celebra no Salón de actos. Tema
deste curso: o Bosque
Día Internacional de

Actividades na aula, cine,

Conmemoración en Memoria

decoración do centro.

27 xaneiro

das Vítimas do Holocausto
Día da Paz

Festival de Entroido

Exposicións, decoración do centro,

30 xaneiro e días

proxeccións, charlas...

anteriores e posteriores

Actividades deportivas, xogos

21 de febreiro

populares, concurso de disfraces,
concurso gastronómico...
Día Internacional da Muller

Exposicións, decoración do centro,

9 marzo e días

Traballadora

proxeccións, charlas...

anteriores e posteriores

Día do libro

Valorar e coñecer obras relevantes 24 abril e días anteriores
da literatura como mostra
destacada do patrimonio cultural.

Letras Galegas

Celebración dunhas xornadas

18 maio e días

adicadas a conmemora o

anteriores

aniversario
Festival de graduación do

Discursos de despedida dos

alumnado de 2º de bacharelato

alumnos, proxeccións, actuacións

20 maio

musicais…
Día de Camões e das

Actividade organizadas polo

comunidades portuguesas

departamento de galego e

11 xuño

portugués

4.-

RELACIÓN

DE

ACTIVIDADES

PROPOSTAS

POLOS

DEPARTAMENTOS E POLA ANPA
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA
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- 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. 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

Á marxe das actividades ordinarias, o Departamento de Alemán ten previsto levar
a cabo outras accións das cales ao final do curso se deixará constancia na memoria
académica, e das cales aquí salientamos as seguintes:
Charlas aos pais dos alumnos de 6º curso de educación primaria
Como vén sucedendo desde o curso académico 2003-2004, o profesorado do
Departamento de Alemán, acompañado polo director, polo orientador do centro e por
colegas doutros departamentos de linguas estranxeiras, desprazarase no inverno ou na
primavera de 2019 aos colexios Raíña Fabiola e López Ferreiro para impartir neles unha
breve charla informativa aos pais do alumnado do 6º curso da educación primaria sobre
a posibilidade que van ter os seus fillos de estudar alemán no Instituto de Educación
Secundaria Arcebispo Xelmírez I. Aproveitarase a ocasión para repartir entre os
interesados a folla informativa “A oportunidade de estudar alemán no Instituto Arcebispo
Xelmírez I”.
Viaxe de estudos a un país de fala alemá ou intercambio cun instituto dun país de
fala alemá:
- Destino: Berlín (Alemaña)
- Datas: 11 a 18 de decembro
- Participantes: 23 alumnos escollidos entre os matriculados en Alemán no 4º
curso da ESO e no 1º do bacharelato
- Acompañantes: os profesores Laureano Araujo e Sagrario Torrado
• Tema central:
- Viaxe de estudos: historia contemporánea
- Intercambio: aínda por determinar

DEPARTAMENTO DE ARTES PLASTICAS
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Durante o ano académico 2019-2020, o Departamento de Artes Plásticas ten previsto
participar en varias das actividades contempladas no Plano Xeral do centro.
Concretamente:
•

Visita á Facultade de Belas Artes de Pontevedra.

•

Visita á Escola de Restauración de Pontevedra.

•

Visita á Escola de Imaxe e Son da Coruña.

•

Visita ao estudio de efectos especiais e animación "4Ollos" da Coruña.

•

Visitas a museos: Marco (Vigo), Fundación Barrié de la Maza e Museo de

Belas Artes (A Coruña).
•

Visita ao Centro da Estampa (Betanzos).

•

Visita á Fundación Manolo Paz (Cambados).

•

Xornada de Esculturas de area na Lanzada (Pontevedra).

•

Visita á feira de arte ARCO en Madrid.

•

Visitas varias a exposicións e museos de Santiago, que trataremos de

organizar no momento en que teñamos noticias da celebración dalgún evento
artístico que vexamos conveniente presenciar ou visitar cos alumnos.
•

Participación en diversos concursos que consideremos interesantes para o

alumnado, relacionados coas materias do Departamento.

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
E.S.O.
-

Itinerario botánico polos parques de Santiago.

-

Unidade didáctica interdisciplinaria na carballeira de San Lourenzo (Paisaxe e

Sustentabilidade)
-

Visitas trimestrais ao MHN da Universidade de Santiago (1º E.S.O.)
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-

Actividades no CIAC do Concello de Santiago

-

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

-

Traballos no horto e xardín dos exteriores do Instituto (Paisaxe e Sustentabilidade)

-

Saídas de campo polo río Sarela. (Proxecto Ríos)

-

Saídas Proxecto Erasmus “Living River”, como escola colaboradora.

-

Visita combinada Domus-Aquarium Finisterrae na Coruña. (3º de E.S.O.)

-

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

intercentros de Climántica.
-

Herborización de plantas silvestres na cortorna do Instituto.
BACH.

-

Itinerario xeolóxico Serra da Capelada.(Xeoloxía, 2º Bach)

-

Visita E.D.A.R. de Silvouta ou Santa Lucía. (1º de Bach)

-

Itinerario xeolóxico pola cidade de Santiago. (Xeoloxía, 2º de Bach)

-

Visita a instalacións da Facultade de Bioloxía da U.S.C. (Bioloxía, 2º de Bach)

-

Estudios botánicos e ecolóxicos polo Camiño de Santiago. (Proxecto Erasmus

Plus, 1º de Bach)
-

Observatorio astronómico da Universidade.(Cultura Científica)

-

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

-

Itinerario multidisciplinar de Educación enerxética Sotavento-Eume-As Pontes

(Proxecto Climantica)
-

Visita interdisciplinar Burgos-Lerma-Atapuerca. (1º de Bach)

-

Visitas ao M.H.N. da Universidade. (1º de Bach)

-

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

Stephen Hawkins)
-

Itinerario biolóxico Serra do Barbanza- P.N. de Corrubedo.

-

Actividades de sendeirismo polas Serras Orientais: Courel ou Ancares .

-

Intercambio de traballos vinculados cos impactos do cambio climático con centros

educativos doutros dominios climáticos: Canarias, Portugal, Andalucía, México.
-

Presentación no Instituto Español Giner de los Ríos de Lisboa, de traballos de

investigación escolar no Día das Letras Galegas do 2020.
-

Asistencia aos actos de celebración do Día Mundial do Medio Ambiente, do 5 de

Xunio do 2020.
-

Percorrido pola Parque Natural do Lago de Sanabria; e visita ao Centro de

Castilla-León, para a conservación do lobo ibérico.
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN IMAXE E SON
1- O centro participa no novo proxecto “Next Station: Improving Professional Skills in Galicia
III” (2019-21) que foi concedido á Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa na
convocatoria de 2019 do programa Erasmus+. É un dos proxectos de mobilidade KA102 de
Formación Profesional e permitirá que alumnos do ciclo fagan as súas prácticas en empresas de
distintos países europeos.
2- Visita ás empresas, feiras, acontecementos e actividades vencelladas co sector do son e da
videoanimación que sexa posible en Santiago e a súa bisbarra. E tamén en casos de especial
relevancia pódese acodir ás vilas de A Coruña e Vigo.
3- Sonorización e iluminación dos eventos que se desenvolvan no instituto. Entre eles, festival de
Nadal, Fin de Curso, Soirée (Dpto. francés, etc.)
4- Cobertura gráfica/audiovisual dos eventos vencellados á conmemoración do 175 aniversario
da fundación do instituto
5- Continuar coa produción de videos e proxectos sonoros para os programas europeos sobre
Ciberbulling e Camiño de Santiago que se están a desenvolver dende o pasado curso. Este ano
sen embargo hai que limitar e organizar as tarefas que desenvolven alumnos e profesores nestes
programas porque o traballo e tempo que require o que se nos está pedindo impide o
desenvolvemento do currículo.
6- Participación con alumnado como persoal técnico (sesións DJ, etc) a actos que promove a
Consellería de Educación.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
SAÍDAS:
LUNS 30 DE SEPTIEMBRE. TODO O DÍA

(xa realizada)

As 9h charla informativa na aula magna.
As 10h. Saída para os bancos marisqueiros de Noia. Proceso de sembra e recolleita.
Comida. Lugar pendente de concretar
TARDE.- conservera Escuris. Puebla . Proceso de producción.
Lonxa de Riveira. Subastas.
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REGRESO INSTITUTO.- hora 21h
COSTE AUTOBUS . Alumnos
XOVES 3 DE OUTUBRO. (xa realizada)
Actividade en colaboración co Cluster da Madeira de Galicia
Saída para visitar un aserradeiro (pendente de fixar) próximo a Santiago
9h. O grupo de alumnos divídese en dous grupos. O primeiro faría a visita o aserradeiro e
mentras o segundo grupo escoita as explicacións na aula magna.
COSTE AUTOBUS. Alumnos
XOVES 10 DE OUTUBRO.- (xa realizada)
Saída o Concello de O Pino. Proxecto +Camino UnE. Todo o día.
COSTE AUTOBUS. Proxecto Erasmus
LUNS 14 DE OUTUBRO. (xa realizada)
- Proxecto +Camino UnE. Actividade de mobilidade, viaxe a Aire-sur-L´Adour. 11 alumnos
de 1º Bac. + 3 profesores
Regreso o venres día 18.
COSTE DESPRAZAMENTO. Proxecto Erasmus
NOVEMBRO SEGUNDA QUINCENA.Saida o Concello de Santiago. Pendente de fixar o día
Saída o Parlamento de Galicia. Pendente de fixar o día
SIN COSTE.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
• Tentaranse para o curso académico 2019-2020 realizar as seguintes actividades:
• 1.

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.
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• 2.

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.
• 3.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.
• 4.

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.
• 5.

Colaboración co Departamento que o necesite para manter proxectos que se

desenrolaban outros anos co noso Departamento.
• 6.

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.
• 7.

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

co alumnado de 1º de Bacharelato durante o segundo trimestre (por confirmar).
• 8.

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

Élite.
• 9.

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

por parte dun Árbitro da liga ACB de Baloncesto en activo.
• 10. 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).
• 11. Exposición e realización dos Primeiros Auxilios ante emerxencias no segundo
trimestre para o alumnado do centro (por concretar).
• 12. 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).
• 13. 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.
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• 14. 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.
• 15. 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.
• 16. 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.
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
Concorrencia ao Premio de ensaio Subersivo Guillerme Dominguez 1º e 2º Bacharelato
Concorrencia á Olimpiada Filosófica de Galicia 24 de Xaneiro e 20 de Febreiro (datas
provisionais) 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato
Concorrencia á Olimpiada Filosófica de España 24 e 25 de Abril 1º e 2º de Bacharelato 4º de
ESO, 1º e 2º de Bacharelato
Actividades complementarias de asistencia obligatoria:
Ciclo de Conferencias de Formación Complementaria. 1 por trimestre. Datas a determinar 1º e 2º
de Bacharelato
Ciclo Filosofía e Cine. Saídas para visionado de películas na sala Numax. Datas a Determinar 1º
de Bacharelato
Cadernos do Pensamento: Paseos pola cidade. 4º de ESO e 1º de Bacharelato

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA
Física 2º Bacharelato
Participación na actividade “Masterclass de Física de partículas” a realizar na Facultade de Física
da Universidade de Santiago de Compostela (data pendente de concretar polos organizadores). A
esta actividade so van, como máximo, 4 alumnos.
Participación na Olimpíada de Física (aqueles alumnos que estean interesados)
Química de 2º Bacharelato
Participación na Olimpíada de Química (aqueles alumnos que estean interesados)
Física e Química 1º de Bacharelato
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Visita didáctica ao CERN (Xinebra, Suiza). Durante este curso farase a preparación da visita que,
en realidade, será realizada o próximo curso.
Visita a NANOGAP (Polígono do Milladoiro, Concello de Ames, A Coruña)
Asistencia ás xornadas de portas abertas do CIQUS, centro singular de investigación da USC.
4º ESO
Visita didáctica á Escola de Enxeñaría de Minas da Universidade de Vigo.
3º ESO
Visita ao Parque Eólico Experimental Sotavento.
2º ESO
Visita ao Parque Eólico Experimental Sotavento.
Para a visita ao Parque Eólico Experimental Sotavento faranse tres grupos que realizarán a visita
os días 12, 19 e 26 de maio.
As visitas previstas poden sufrir intercambio de cursos.
Así mesmo, poderán organizarse conferencias e actividades de contido científico ao longo do
curso.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE ORIENTACIÓN LABORAL
PRIMEIROS AUXILIOS
Dirixido aos dous cursos de 1º e 2º de CM VÍDEO DISC-JOCKEY E SON (Ordinario e Modular).
Dentro do módulo de FOL hai unha unidade didáctica de primeiros auxilios, sería interesante
contar cunha persoa especialista, persoal sanitario, cruz vermella, protección civil... que viñese
con material e impartise unha clase práctica ao alumnado. Habitualmente para este tipo de
actividades non é necesario orzamento xa que organizacións, como as antes citadas, veñen
gratuitamente.
Para realizar na 1ª avaliación.
Tempo estimado para realizalo: 1 sesión de clase ou máximo 2, dependendo do tempo que crea
oportuno o especialista.
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

CURSO(S)

ACTIVIDADE

DURACIÓN
-

ESO

postais de Nadal

LUGAR

DE

PREVISTA

REALIZACIÓN

Preparación

de previa: 15 minutos

1º e 2º de Concurso

DATA

12 - 19 de

- Prazo de entrega decembro

IES XELMÍREZ I

: 1 semana
2º e 3º de Teatro:
ESO

Quasimodo

2 horas

27de xaneiro

2 horas

27 de xaneiro

Teatro

principal

(Santiago)

Teatro:
4º de ESO e
BAC

Quasimodo
100% francés
Intercambio

de 1

3º - 4º de ESO alumnos/as
e 1º BAC

co

Lycée

semana

Francia
Jean 1

Perrin de Lyon

semana

España

Alumnos/as
Matinée Théâtrale 2-4 horas
de francés
4º de ESO e

Participación
DELF

Bacharelato

SCOLAIRE

no

Preparación
longo do curso

en En

principal

(Santiago)

Francia:

mes de abril
en En

Teatro

Lyon

España: IES XELMÍREZ I

mes de maio
Entre o 9 e o
16 de maio

ao Abril - maio
(exames)

IES XELMÍREZ I

IES XELMÍREZ I

Non se descarta a realización doutras actividades culturais que o Departamento estime
interesantes, como conferencias, visitas a exposicións, excusións, etc. Estas actividades
non se poden determinar de momento pois dependen da programación cultural dos
concellos, a universidade, fundacións, etc). Tamén recomendamos ao noso alumnado de
bacharelato a asistencia ás películas que se proxecten fóra do horario escolar.
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DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA E PORTUGUÉS
1.- Colaboración co Equipo de Dinamización e normalización Lingüística en:
-

Correlingua

-

Festival teatral intercentros.

2.- Charlas con escritores/as.
3.- Asistencia a representacións teatrais que haxa en Compostela ao longo do ano 4.- Asistencia
a algunha proxección cinematográfica que se considere de interese 5.- Club de debate
6.- Colaboración con diversas actividades que se realicen no centro, nomeadamente:
-

Samaín.

-

25 de Nov.: Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra asmulleres.

-

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

-

Entroido

-

24 de febreiro: Día deRosalía

-

8 de Marzo: Día Internacional daMuller.

-

21 de marzo: Día da Poesía

-

23 de abril: Día do libro

-

Maio: Semana dasLetras

1º BACH:
- Percorrido pola lírica medieval en Santiago.
-Encontro con algún/algunha dos/as autores/as das lecturas obrigatorias.
- Contémplase tamén a posibilidade de ver algún filme nos Cines Numax ou Cineuropa e tamén
obras de teatro que se oferten no T. Principal ou no Salón Teatro, por ex.
2º BACH:
-Saída a Ourense: Roteiro literario de A esmorga e visita á Fundación Otero Pedrayo.
-

Visita á Fundación Curros Enríquez en Celanova.
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- Encontro con algún/algunha dos/as autores/as das lecturas obrigatorias.
- Percorrido literario por Rianxo (Manuel Antonio, Castelao, Dieste).
- Contémplase tamén a posibilidade de ver algún filme nos Cines Numax ou Cineuropa e tamén
obras de teatro que se oferten no T. Principal ou no Salón Teatro

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PORTUGUÉS
Para alén de actividades que poidan xurdir ao longo do ano na cidade e relacionadas co
mundo da lusofonía (teatro, charlas, música…), prográmanse as seguintes actividades:
- Conmemoración de datas relevantes para o mundo lusófono.
- Conmemoración de datas que contribúen á formación do alumnado como ser humano
(25 de novembro, 30 de xaneiro, 8 de marzo…). Esta actividade poderá realizarse en colaboración
coa Biblioteca do IES e/ou con outros Departamentos Didácticos.
- Participación no Proxecto de Radio Escolar Ponte nas Ondas.
- Creación dun Grupo de Teatro para representar obras de autores/as lusófonos/as.
- Representación dunha obra de teatro nalgunha praza ou rúa de Compostela. Procurarase
realizar esta actividade nalgunha das datas relevantes para o mundo lusófono, como, por exemplo,
o Día de Camões ou o Día da Lingua Portuguesa e a Cultura.
- Creación dun Club de Debate.
- Viaxe cultural dun día de duración en outubro / novembro a algunha vila do norte de
Portugal. Poderá participar todo o alumnado que ten portugués como segunda lingua
estranxeira.Contémplase a posibilidade de visitar un Centro Educativo da localidade para que se
estableza relación entre o alumnado galego e portugués e que este último veña ao noso Instituto.
- Viaxe cultural de dous/tres días de duración na primavera. (O destino está aínda por
concretar). Poderá participar todo o alumnado que ten portugués como segunda lingua
estranxeira.Contémplase a posibilidade de visitar un Centro Educativo da localidade para que se
estableza relación entre o alumnado galego e portugués e que este último veña ao noso Instituto.
- Viaxe a Lisboa de cinco días de duración para o alumnado de Bacharelato. Esta viaxe
terá lugar despois da convocatoria ordinaria das ABAU.
- Participación no Programa APorto Júnior que consistirá nunha viaxe de catro días de
duración ao Porto a finais do segundo trimestre.
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DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
-Asistencia a representacións teatrais de obras literarias para todos os cursos de ESO
e 1º de bacharelato que se nos poidan ofrecer ao longo do curso.
-Rutas literarias: Ruta rosaliana, Ruta de Valle-Inclán, Museo do libro, Corral de
Comedias de Almagro...
Itinerario polas bibliotecas da cidade
-Asistencia a sesións de cine (adaptacións de obras literarias)
-Concurso literario-fotográfico
-Recitais poético-musicales en colaboración co departamento de Música.
-Conmemoración do día do libro con diversas actividades, como a de Lectura
Solidaria.
-Concurso de Microrrelatos...

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA E CULTURAL
CIDADE: CHESTER (INGLATERRA)
DURACIÓN: 8 días / 7 noites
DATAS: 27 de setembro de 2019 – 04 de outubro de 2019
CURSO: 3º ESO
Nº PARTICIPANTES: 33 alumnos e 2 profesores do centro.
PROFESORES ACOMPAÑANTES: Carmen Sande (Departamento de Inglés) e Manuel
Antonio Fernández (Departamento de Ciencias).
OBXECTIVOS:
▪

utilizar a lingua inglesa durante a estadía tanto no ámbito familiar coma no

académico.
▪

integrarse e coñecer a vida cotiá e familiar e participar dos seus costumes.
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▪

coñecer aspectos da cultura inglesa: música, deportes, comida...

▪

visitar lugares de interese histórico e cultural.

PROGRAMA:
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)
O profesorado do departamento de inglés que imparte nos cursos que traballan en
ERASMUS + debe implicarse directamente no proxecto, facendo as actividades que se
precisen para a boa realización dos proxectos, principalmente aquelas actividades que se
teñan que realizar en lingua inglesa. Deste xeito a programación ten que sofrir
modificacións en canto ao temario oficial.
Ademais deberá terse en conta o traballo de aquel alumnado que participe activamente
nas tarefas e actividades dos proxectos, valorando positivamente a súa labor.
DURHAM
Este curso, alumnos e alumnas de 3º da ESO realizarán proxectos online cun centro de
Seaham - Durham (Inglaterra).
Este instituto solicitou unha axuda ao British Council para poder sufragar os gastos de
traslados e estadía durante unha semana, a cal lles foi concedida.
Este Departamento solicita que lle faciliten información sobre cómo conseguir axuda para
o noso alumnado para poder realizar esta actividade.

PROXECTO: NUMAX NA ESCOLA
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LUGAR: sala de cine NUMAX (Santiago de Compostela)
ALUMNADO: ESO e BACHARELATO
PROXECCIÓNS:

unha

ao trimestre para cada curso. Tentarase levar aos cursos

agrupados de dous en dous. O número de películas e grupos dependerá do interese das
películas que se oferten.
CUSTO: 4,80 por alumno/a (parte desta cantidade é aportada pola ANPA do Centro).
OBXECTIVOS:
▪

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

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

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

▪

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

▪

Estimular a capacidade crítica como espectadores.

▪

Aprender a interpretar a nosa historia a través do cine.

CHARLAS TEMÁTICAS DO PROGRAMA “A PONTE”
Cando se convoquen estas actividades, pretendemos solicitar algunha charla deste
programa.
SAIDAS EXTRAESCOLARES
No que respecta ao alumnado da quenda de adultos, este apartado queda aberto no caso
de que xurda algunha actividade específica.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
- Saídas didácticas ao observatorio Ramón Alller
- Saída co alumnado de 4º da eso para medir arbores e edificios na unidade de
trigonometria.
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA
- Saídas didácticas aos Concertos do Auditorio de Galicia. (dependendo da programación
do Auditorio).
- Saídas didácticas "A música da natureza", coa chegada da Primavera nos arredores do
Instituto, escoitar os sons e melodías dos paxaros de Santiago.
- Charlas, conferencias, concertos no Instituto. (dependendo da oferta).
Saída 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

Actividade
▪

Charla pais grupos ESO

▪

Programa:
Corta
Desigualdades

Destinatarios
Pais/nais
coas 2º ESO

Participa/Colabora

Data

Titor/Orientador

1º trimestre

Atelier Social - Concello de
Santiago

1º / 2º Trim.

• Teatro foro

2º ESO

Concello de Santiago

1º e 2º Trim.

•

1º, 2º, 3º 4º ESO

ICE - USC

1º , 2º, 3º

Emocionadxs

trimestre

1º e 2º FP Báisica
•

Información académica

1º Bacharelato

Orientador/ titores

1º / 2º trimestre
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•

Sensivilización doazón órganos

•

Información
profesional

▪

Asociación ALCER

1º / 2º trimestre

Orientador

3º trimestre

Obradoiro “Convivencia, valor 3º ESO,
da diversidade”

Centro Quérote+ /Plan
PROXECTA

1º , 2º Trimestre

▪

Obradoiro “Gustarnos” (imaxe 3º ESO
corporal e autoestima)

Centro Quérote+ /Plan
PROXECTA

1º, 2º Trimestre

•

Proxecto
vocacional

COCEMFE-COGAMI

2º/3º trimestre

Centro Quérote+ /Plan
PROXECTA

1º, 2º Trimestre

académica

3ª e 4º ESO

e ESA

desenvolvemento ESO (grupos con
alumnado de NEAE)

•

Obradoiro: “Afectividade
sexualidade”

•

Obradoiro: Imaxe corporal e
autoestima

3º ESO

Centro Quérote+

2º , 3º Trimestre

•

Correspondientes xuvenís 3.0

Alumnado ESO

Xuventude.net / Plan
PROXECTA

1º , 2º e 3º Trim.

4º ESO

Igaxes3- concello

2º trimestre

•

Obradoiro “ eu paso de

e 3º ESO

movidas, e ti?
•

Novas tecnoloxías

1º ESO

Delegación do goberno en
Galicia

2º Trimestre

•

Violencia de xénero

2º ESO

Delegación do goberno en
Galicia

2º Trimestre

•

Acoso escolar

3º ESO

Delegación do goberno en
Galicia

2º Trimestre

•

Drogas/alcol

4º ESO

Delegación do goberno en
Galicia

2º Trimestre

Universidade de Santiago

2º Trimestre

Alumnadoi

Titores/ Orientador

2º /3º Trimestre

2º Bach.

Orientador/ profesorado

1º e 3º trimestre

ESA, Ciclo GM

Delegación do goberno en
Galicia
Centro Quérote+

2º Trimestre

Centros educativos de
Galicia/ Estudantes /USC/
Profesionais diversos

2º Trimestre

▪

Visita ao Campus da USC: 1º Bach.
Programa “Encontros na USC”
Orientación académico e
profesional

•

Información proba final
•
• Violencia de xénero

•

Obradoiro:
Prevención
consumo de alcol
Xornadas de Orientación

do 3º ESO

4º ESO/Bach./FP/
ESA

2º trimestre
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Programa de formación e
información sobre drogas

4º ESO, ESA

IGAXES/UMAD

2º Trimestre

Charla centros adscritos

Alumnado de 6º EP
/ familias

Profesorado de linguas
estranxeiras / Director/
Orientador

2º Trimestre

Orientador

2º trimestre

Orientador

3º trimestre

•

Información
itinerarios Familias de 2 º e 3º
educativos, optatividade
e ESO
aplicación calendario da LOE.

•

Información
profesional

académico

Familias 4º ESO

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN
As saídas extraescolares este curso van a estar suxeitas a oferta que haxa na nosa cidade.
Exposicións, conferencias e visitas organizadas polas diferentes institucións e organizacións de
interese para os nosos alumnos e axustadas a nosa programación. Neste apartado temos que contar
ca gran dificultade que temos cos nosos alumnos o ter só unha hora lectiva semanal e dependendo
da hora de cada grupo temos facilidade ou non para facer saídas, pois en principio non é
“convinte” que o alumnado de relixión falten a outras materias por unha actividade desta materia.
Ademais o departamento de Relixión realizará como todos os anos actividades en colaboración
ca ONG Entreculturas: na SAME (Semana Mundial pola Educación) no mes de abril, encontros
da rede solidaria da mocidade e outras actividades.
Tamén realizaremos actividades propostas por UNICEF relacionadas cos Dereitos dos nenos.
--Visitas a Catedral de Santiago de Compostela
--Viaxe didáctica a Sevilla, Córdoba e Granada no mes de Febreiro ou Marzo. Dita viaxe se
programará para o alumnado de relixión de 4º da ESO e 1º de BAC do noso centro e tamén
alumnado do IES de Muros.
--O alumnado de 4º da ESO e bacharelato realizarán unha saída didáctica á Raiña e a escola
ecolóxica de Vilasantar. O alumnado terá a oportunidade de charlar con Victor Blanco Naveira
párroco de San Martín de Cabrui, impulsor dun proxecto destinado a persoas afastadas da fe, en
risco de exclusión ou de calquera espiritualidade ou condición, no que se pretende a reflexión,
oración, unión, axuda e diálogo entre todos. O alumnado tamén participou en varios talleres co
obxectivo de que valoren todo o traballo que realiza a xente do campo e se conciencien da
necesidade duns hábitos de vida saudables.
Durante o curso estaremos pendentes das diferentes propostas de exposicións ou actividades
realizadas en Santiago e organizadas por diferentes asociacións, organizacións, entidades,
concello, etc...de interese para o noso alumnado e en concordancia co noso currículo. Salientar a
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grande dificultade que supón o feito de que a única profesora do departamento de relixión,
comparte o seu horario lectivo co IES san Clemente, o que dificulta moito a organización e posta
en práctica das actividades extraescolares

ANEXO
PROXECTO DA REDE SOLIDARIA DA MOCIDADE .ENTRECULTURAS.
Curso 2019-2020
A rede solidaria de mozos e mozas é un programa de participación xuvenil dirixido a adolescentes
de entre 12 e 18 anos que de maneira voluntaria, levan a cabo accións solidarias experimentando
que o cambio social é posible e adquirindo capacidades básicas para o exercicio dunha cidadanía
global.
O Departamento de Relixión leva uns dez anos colaborando ca ONG Entreculturas e a profesora
Teresa Abalde coordina e acompaña o grupo solidario do instituto.
Dende o curso 2009-2010 un grupo de mozos e mozas do instituto forman o grupo solidario do
IES. Xelmírez, este pretenden constituír un espazo de encontro e reflexión co fin de sensibilizar
e informar dos problemas e desigualdades entre os países do Norte e do Sur. Promoven o traballo
grupal propoñendo e organizando actividades solidarias ao longo do curso no centro e no seu
entorno máis próximo. A idea xurde da ONG Entreculturas, esta organiza moitas das actividades
nas que participamos e nos proporcionan moitos recursos e espazos de diálogo e aprendizaxe para
os rapaces e rapazas, incluso financian moitas das actividades nas que participamos: actividades,
talleres, encontros con grupos de outros centros tanto a nivel local, autonómico como nacional.
Entreculturas é unha ONG para a educación e desenrolo dos pobos, que dende hai mais de 50
anos defende o dereito a unha educación de calidade e transformadora tanto nas zonas mais
empobrecidas de África, América e Asia, como en España. Promove a educación como medio de
cambio social e diálogo entre as diferentes culturas.
En Santiago hai un centro mais que participa na rede o IES.Eduardo Pondal pero hai mais redes
en Galicia: Coruña, Noia, Boiro, Vigo e Ferrol. E tamén no resto de España en: Andalucía,
Valencia, Madrid, Asturias, Extremadura, Murcia...

Actividades que fixemos en cursos anteriores:
O curso pasado realizamos varias campañas de recollida de roupa, alimentos, tapóns, produtos
de hixiene e limpeza... en colaboración con asociacións da nosa cidade: Centinelas, Albergue de
san Francisco, Banco de alimentos...tamén seguimos formándonos e investigando sobre a
realidade do noso mundo 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.
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¿Que imos facer no curso 2019-2020?
- Participar en Novembro na Asemblea de comezo de curso
- Colaborar con diferentes asociacións e ONGs , organizando campañas no instituto
- En Abril “Campaña Mundial Pola Educación”
- Encontros ao longo do curso con outros institutos da cidade e do resto de Galicia .
- Encontro anual en Madrid no mes de febreiro
- Talleres de formación relacionados ca solidariedade, xustiza, coidado do medio ambiente... Ó
longo do curso se programarán actividades aínda sen determinar e se concretará a data para as
sinaladas anteriormente

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA
o

1º E.S.O.
Castro de Vilalonga .
Mercado romano/ Tapas/ Vocabulaio carteis/ Maqueta.
Intercambio con Madrid.
Posíbeis saídas a Laxe, Lugo, Arousa, Ribeira do Miño, Ourense e Celanova.

o 2º E.S.O.
La Cerca de Santiago.
Castelo da Rocha
Viaxe a Tui e Baiona

o 3º E.S.O.
Percorrido por Santiago
Visitas ao Parlamento ou ao concello
Percorrido polo polígono industrial

o 4º E.S.O.
Rueiro de Santiago/ Compostela.
Visita da cidade do Ferrol

o 1º BAC.
Faramello, pazo industrial.
Visita da cidade do Ferrol

o 2º BAC.
Percorrido polo plano
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5.- OUTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER CONTINUADO AO
LONGO DO CURSO
ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA ESCOLAR
No primeiro trimestre o Equipo de Biblioteca presentará ao alumnado novo as
súas instalación, fondo e normas.
No primeiro trimestre, en colaboración co ENDL, preténdese impulsar a
divulgación científica coa celebración de talleres, gynkanas científicas e actividades
diversas baixo o título “Mes da Ciencia” .
- Ciclo de cine con filmes que sexan adaptacións literarias.
- En colaboración coa ANPA , seguiremos coa actividade dos MÉRCORES DE
XADREZ. Ademais de organizar nos recreos dos mércores partidas simultáneas,
seguimos cos CAMPIONATOS DE XADREZ .
-Organización de actividades para conmemorar efemérides: a idea que temos é
deseñar actividades usando o teatro como fío conductor de todas elas para conmemorar:
* Promover saídas aos teatros da cidade ao longo do curso (o 2 de outubro en
colaboración co Departamento de Galego, iremos ao Salón Teatro a presenciar
a obra do Centro Dramático Galego)
* Día da Biblioteca (24 de outubro): itinerario de bibliotecas pola cidade co
alumnado de 2º ESO.
*Samaín: actividade cinemaliteraria co alumnando de 1º ESO.
* Día Internacional contra a violencia de xénero (25 de novembro): exposición
e performance.
* Día Escolar para Paz e a Non Violencia: actividades diversas.
* Entroido: exposición de máscaras tradicionais.
* Día Internacional da Muller (8 de marzo): exposición e performance.
* Día do Libro e os dereitos de autor (23 de abril): concursos, pretendemos
seguir coa actividade da “Lectura Solidaria” que consistirá, básicamente, en
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entreter con contos e poemas á xente enferma dos hospitais. Solicitamos permiso
do Consello Escolar para esta actividade externa.
* Mes das Letras galegas (maio): actuación teatral, exposición. Tríptico.
Itinerario por Celanova (visita á Fundación). Teatro.
- Continuaremos cos dos dous clubs de lectura: alumnado (e pais/nais) –MerLÍN
e familia- e adultos –Palabras compartidas-.
Pretendemos realizar, ao fin de curso, un roteiro literario por Barcelona por mor
da lectura de libros de Ruiz Zafón, e outro que xurdan segundo as lecturas seleccionadas
dous clubs.
ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA.
As actividades que o Equipo de Dinamización Lingüística programa para o ano académico 20182019 son as seguintes:

Materiais bibliográficos.
Tal e como aconteceu xa en cursos anteriores, o Equipo de Dinamización Lingüística ten
interese en participar na dotación de materiais bibliográficos e videográficos en galego con valor
didáctico e demandados pola comunidade educativa. Por isto procuramos ir informando das
novidades editoriais que vaian saíndo ao mercado e poñendo en coñecemento da comunidade
educativa todas as adquisicións que se realizan.
Establécese unha colaboración activa cos clubs de lectura, tanto co club de lectura de
alumnos/as como co club de lectura de pais e nais, a fin de introducir obras de lectura en galego,
ben orixinais de autores galegos, ben traducións. Así, incentivamos a lectura, favorecemos a
mellora das habilidades lectoras na nosa lingua e poñémola en valor como lingua de cultura.
Este curso tentaremos incrementar a adquisición de exemplares de banda deseñada en galego, e
de autores e autoras galegos en xeral, conectando así ao noso alumnado e profesorado co certame
AX1, que este curso cumprirá o seu 8º aniversario.
Esta actividade afecta a totalidade do alumnado do centro, e tamén a aquelas familias
vencelladas ao club de lectura da biblioteca do centro.

Teatro.
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En colaboración coa Vicedirección do centro, a AMPA e o departamento de galego e castelán,
continúase este curso co grupo de teatro Vai no dentista, un curso especial para o noso grupo, que
celebrará en 2020 o seu 25º aniversario. Non hai outro grupo de teatro escolar afeccionado tan
lonxevo en Santiago e contorna, así que realizaremos unha serie de actividades destinadas a
lembrar a creación do obradoiro de teatro, e a gabar o seu traballo ao longo de cinco lustros.
Participaremos no XXV Certame de Teatro, organizado polos Equipos de Dinamización dos
Institutos de Santiago que se celebrará previsibelmente no mes de abril ou maio de 2020. Durante
os derradeiros catro anos, coa colaboración dos técnicos de educación do Concello de Santiago e
do Teatro Principal, conseguimos darlle un pulo e anovar este certame, converténdoo nun festival
de teatro escolar. O curso pasado traballamos na mesma liña, e observamos que este novo formato
trae consigo un incremento da participación. Así pois, imos seguir traballando neste proxecto, co
fin de acadar o obxectivo que nos marcamos: que os alumnos e alumnas da nosa comarca se sintan
artistas por un día, que vexan reflectido o traballo de todo o curso enriba dun escenario tan
espectacular como é o Teatro Principal de Santiago de Compostela, e que non só os seus
compañeiros e compañeiras acudan ao teatro a velos, senón tamén aos seus familiares, de xeito
que o convertemos nunha actividade para a toda a comunidade educativa.
Dado que este curso tanto Vai no dentista como o Intercentros cumplen 25 anos, imos propoñer
que o nome do noso grupo teatral figure, como homenaxe, no título do certame.
Igual que o curso pasado, tentaremos poñer en escena dúas obras teatrais diferentes, unha dirixida
a público da ESO, e outra dirixida ao alumnado do bacharelato.
Esta iniciativa innovadora dos EEDDLL de Santiago merecería, pola súa singularidade e pola
alta rendibilidade normalizadora entre ao alumnado, un apoio económico especial por parte da
administración educativa; non esquezamos que o teatro é un xénero de grande interese cultural
que convén potenciar desde a etapa de formación e unha alta porcentaxe de rapaces e rapazas ten
poucas posibilidades e pouco ou ningún hábito de asistir a unha representación teatral.
Documental. Coa colaboración do alumnado e profesorado do ciclo formativo Vídeo DJ e son,
dos departamentos de galego e historia, da dirección do instituto e dos máis vellos do lugar,
recopilaremos datos que poñan en comuñón o grupo de teatro, a experiencia pedagóxica do noso
centro educativo e a realidade socioeconómica da cidade, e filmaremos un documental que se
visualizará nunha gala-aniversario.
“Cameos” dos integrantes históricos de Vai no Dentista. Unha serie de integrantes do grupo de
teatro adicáronse profesionalmente ás artes, ou ao mundo do audiovisual. Solicitaremos a esas
persoas a súa colaboración na nosa obra aniversario, así como no documental do que falabamos
máis arriba.
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“A volta ao mundo”, este é o títula da primeira obra de Vai no Dentista. A nosa idea é contactar
cos 15 integrantes do primeiro ano de Vai no Dentista e pedirlles que a volvan a representar para
nós.
Facer un collage cos carteis de todas as obras que puxemos en escena ao longo de todos estes
anos.
Colaboración co CDG. O Centro Dramático Galego honraranos cunha representación no salón
de actos do instituto, e agardamos que os nosos actuais actores e actrices poidan compartir táboas
con eles. Así mesmo, solicitaremos ter o honor de poder representar unha das nosas obras no
Salón Teatro, onde o CDG estrea as súas obras, e o teatro con máis e mellores efectos técnicos de
Santiago de Compostela.

Conmemoración do día da eliminación da violencia contra a muller.
O EDL en colaboración coa biblioteca e o profesorado de coeducación realizará unha montaxe
que nos lembre que xa é hora de eliminar a violencia machista.
A idea é visualizar esta traxedia tan inconcibible e non mirar para outro lado.
Á marxe, o equipo de dinamización realizará un vídeo que subirá á plataforma YouTube, para
concienciar á sociedade máis nova de que non se poden asumir este tipo de condutas, nin converter
as vítimas en estatística.

Conmemoración do día do Holocausto.
Cada ano, o 27 de xaneiro, lembramos no IES Arcebispo Xelmírez o día no que tivo lugar a
liberación dos campos de concentración e exterminio de Auschwitz. Xeralmente é unha actividade
máis visual que interactiva, promovida polo departamento de xeografía e historia e coordinado a
través da biblioteca.
Este curso, sen embargo, o EDL asume este reto para poñer en marcha unha serie de actividades
nas que participen os alumnos e alumnas do centro de xeito máis activo.

Rede de apoio LGBT
Desde o IES Arcebispo Xelmírez, o EDL e o profesorado de coeducación sumarémonos ao
obxectivo común de construír unha rede de apoio ao alumnado LGBTI.
Denís Vicente, IES As Barxas de Moaña, e Ana Ojea, do IES Politécnico de Vigo, lanzaron a idea
e un manifesto que recolle cuestións como esta:“Para evitar a reprodución de estereotipos sexistas
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na invisibilización do colectivo LGBTI, na presunción de heterosexualidade na comunidade
educativa, na discriminación por razóns de identidade de xénero ou orientación afectivo sexual,
na orientación profesional segregadora, nas diferenzas no uso de espazos, na normalización das
agresión dos máis fortes contras as e os máis débiles, xustificadas nos estereotipos sexistas e
homofóbicos, na prevalencia do masculino sobre o feminino nos libros de textos e materias
curriculares e na presunción de familia nuclear heterosexual, faise necesaria a aplicación de
medidas individuais e colectivas encamiñadas a promover a igualdade de oportunidade, e, por
tanto, asentar as bases para conseguir un centro coeducativo, libre de discriminación e respectuoso
con todas as diversidades…”
Hai xa un par de anos que observamos unha serie de formadoras/es e profesoras/es a necesidade
dun grupo de apoio e/ou un espazo no que o noso alumnado poida sentirse escoitado e
comprendido.
A idea veu tras observar que dun tempo a esta parte gran parte dos rapaces e rapazas que se
sumaban ao grupo de teatro Vai no Dentista non o facían por amor á escena, senón porque alí
atopaban "abrigo" e respecto, en ocasións incluso buscaban a comprensión que non se lles
concedía na casa. Había mozos e mozas que nos aseguraban que non viñan ensaiar, ou que non
lles interesaba actuar, senón colaborar e formar parte do grupo. Comentándoo con outros
compañeiros e compañeiras do centro, concordamos en que un grupo de teatro non era un lugar
axeitado para ofrecer o apoio e orientación necesarios, e que compría crear un equipo de apoio e,
quizás, contar cun lugar no que reunirnos.

Radio na biblio.
Este curso académico pretendemos inscribirnos desde a biblioteca, pero coa colaboración directa
do EDL, no programa RADIO NA BIBLIO para o curso 2019/2020.
“A posta en marcha dunha emisora de radio nun centro educativo proporciona múltiples
oportunidades para o desenvolvemento de competencias clave a través de tarefas complexas que
involucran diversas habilidades e destrezas, permitindo o tratamento de contidos curriculares
mediante metodoloxías activas, como veñen demostrando diversas experiencias diseminadas polo
territorio galego. A radio ten demostrado a súa potencialidade no ámbito educativo con
anterioridade, pero as actuais tecnoloxías da información e da comunicación facilitan a súa
utilización como ferramenta pedagóxica de gran alcance.Sumadas as posibilidades da radio á
biblioteca escolar configurada como “centro creativo de aprendizaxes” [...], poden xerar unha
importante dinámica de comunicación, de apoio aos proxectos do centro, de difusión dos produtos
culturais e das investigacións elaboradas polo alumnado. Cando a biblioteca incorpora un
“laboratorio de radio” pode, así mesmo, impulsar novos proxectos de carácter interdisciplinario,
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vinculados á educación para as competencias en información e medios.”
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/convocatoria_radionabiblio_2019_2020.pdf

Colaboración no festival de Nadal do alumnado de réxime ordinario.
Todos os cursos realizamos no centro un festival de Nadal, que se celebra o derradeiro día lectivo
do ano, e no que o alumnado fai gala das súas habilidades en diferentes campos da arte. Velar por
que o fagan respectuosamente e polo emprego do galego neste acto, do que tamén poden os
alumnos e alumnas extraer ensinanzas, é tarefa de varios profesores e profesoras que
voluntariamente lle adican horas do seu tempo a este labor. O Equipo de Dinamización súmase a
este grupo de docentes para colaborar e coordinar con eles este evento.

Microteatro no marco da celebración do día da lingua nai.
En estreita colaboración coa biblioteca e o departamento de lingua e literatura galega,
procederemos a dramatizar uns textos elixidos “ad hoc”, para conmemorar este día e poñer en
valor o galego como lingua inicial. A dramatización terá lugar polas aulas, aproveitando o factor
“sorpresa”, na biblioteca durante os recreos, e nas oficinas do centro.
Esta actividade xa a levamos a cabo o curso pasado e resultou moi entretida e fermosa: unha
maneira íntima, laboriosa pero sinxela de achegarnos á idea de que a lingua galega é a nosa lingua
nai.

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 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.
Deseñaremos, xaquelogo, 21 actividades distintas que teñan como fío condutor non só o galego
senón o prestixio dunha lingua e unha cultura propias. Serán actividades transversais, que
abranguen a música, o arte, a cociña, o cine e o teatro, o deporte, etc.
Tíralle da lingua.
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Este curso tamén nos inscribiremos na actividade programada pola Consellería de Educación,
Universidade e Formación Profesional “Tíralle da lingua”. A Asociación Socio-Pedagóxica
Galega organiza este Concurso de Relato oral co obxectivo de normalizar o uso oral do galego e
contribuír a que este idioma se converta en instrumento normal de comunicación e creación de
historias. Os participantes poderán contar historias en galego, de base popular, de base literaria
ou de creación propia. A participación poderá ser individual ou en grupo, e haberá tres categorías:
alumnado de primaria, alumnado do 1º ciclo de ESO e alumnado do 2º ciclo de ESO e ensino non
obrigatorio.
Divulgación de información sobre cuestións sociolingüísticas. Documentación.
Ao longo do curso facilitaráselle ao profesorado, ao persoal non docente e tamén ao alumnado
documentos con información en materia lingüística que consideramos interesante.
Do mesmo xeito, distribuirase entre o alumnado canta información sobre premios, certames e
concursos musicais e literarios vaian chegando ao centro, nomeadamente do Premio Ánxel Casal,
coorganizado polo Concello de Santiago e un instituto da nosa cidade, os prémios Buero de teatro
xoven e de narrativa en galego, e a participación como xurado nos prémios San Clemente.

Actualización da páxina WEB.
Participar na páxina web do centro e incorporar información sobre o Equipo de Dinamización
Lingüística; incluír tamén cumprida información das transformacións legais no eido da
normalización. Esta información estrutúrase nos seguintes apartados:
Presentación: Explicación sobre os Equipos de Dinamización, compoñentes, funcións, etc.
Publicacións realizadas: Información sobre o contido e características das Axendas e Revistas
editadas coas obras gañadoras dos certames postos en marcha no centro.
Outras actividades: Teatro, Receitarios, Certames, Correlingua,...
Taboleiro da lingua: Incorporación da información sobre a lingua que vaia aparecendo na
prensa.
Lexislación: Información sobre as leis vixentes nas que se reflicten os dereitos lingüísticos.
Enlaces con outras páxinas web de interese: www.bivir.com (Bivir: Biblioteca virtual),
Biblioteca da Universidade da Coruña, consellodacultura.gal (Consello da Cultura Galega),
armandorequeixo.blogaliza.org (Blog Criticalia que ofrece Artigos de actualidade, lecturas
recomendadas e ligazóns), ...
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Axenda escolar 2019-2020.
Ao final do pasado curso 2017-2018 o EDL púxose mans á obra para realizar unha nova axenda
escolar. Esta idea xa se realizou no IES Xelmírez I nos cursos 2000-2001, 2001-2002, e do 20082009 ao 2019-2020, continuadamente.
Dado que este curso o noso instituto cumple 175 anos, realizamos unha axenda na que figuran
por semanas, datos históricos de relevancia do noso centro: persoeiros que pisaron as nosas aulas,
documentos que figuran na biblioteca antiga, instrumentos que alberga o museo de ciencias, etc.
Afortunadamente, igual que nos pasados anos académicos, contamos coa promoción da
Secretaría Xeral de Política Lingüística para levar a cabo esta actividade, sen cuxa subvención
non se podería ter feito.
Este curso escolar, cara ao final do mesmo, realizaremos de novo o esforzo necesario para levar
a cabo unha axenda escolar que responda ás necesidades do noso alumnado para o curso que vén.
Coa axenda escolar buscamos dous obxectivos:
1.- Servir de estímulo educativo na medida en que axuda aos escolares a organizar as súas
actividades.
2.- Incluír información diversa sobre acontecementos, persoas e organizacións que se
caracterizaron pola súa actividade en defensa da dignificación e ampliación de usos para a lingua
galega.
Esta actividade incide en toda a comunidade educativa:
a) No alumnado, que é o seu primeiro destinatario pois os contidos da axenda salientan a
valoración positiva da lingua e da cultura galegas.
b) No profesorado, tamén destinatario da axenda pois lembra a vinculación coa lingua galega de
figuras eminentes da nosa sociedade que destacaron en campos diversos ao longo da historia.
Parece evidente que se esas personalidades amaron e empregaron o galego, non debe haber
motivos para non o facermos nós.
c) Na situación lingüística do centro, pois vincula a lingua aos quefaceres cotiáns.
d) No contorno sociolingüístico do centro pois nos fogares e no círculo de relacións sociais de
alumnado e profesorado esperta interese e contribúese, así, á divulgación da nosa cultura.
PLC.
O Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo, di no seu artigo 14 o seguinte respecto
do PLC:
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Artigo 14º.Proxecto lingüístico de centro.
1. Cada centro, dentro do seu proxecto educativo, elaborará o seu proxecto lingüístico cada catro
cursos escolares, no cal se fará constar:
a) A decisión do centro educativo respecto da lingua en que se impartirán as materias de educación
primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.
b) En educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato, as medidas adoptadas
para que o alumnado que non teña o suficiente dominio das linguas poida seguir con
aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten.
c) Nos centros que imparten formación profesional específica, ensinanzas artísticas e deportivas,
e ensinanza de persoas adultas, os procedementos que aseguren que o alumnado acade a
competencia lingüística propia do nivel en ambas as dúas linguas oficiais.
d) Os obxectivos xerais e as liñas de actuación deseñadas polo centro para o fomento da lingua
galega.
2. O proxecto lingüístico será redactado por unha comisión do profesorado do centro, nomeada
polo equipo directivo e oída a comisión de coordinación pedagóxica. Formarán parte dela, como
mínimo, os xefes/as dos departamentos de linguas e o coordinador(a) do equipo de dinamización
da lingua galega. Será aprobado e avaliado polo consello escolar do centro educativo.
3. Este proxecto remitiráselles cada catro cursos escolares aos servizos da inspección educativa,
que velarán para que o seu contido se axuste a este decreto e ao desenvolvemento da Lei orgánica
de educación.
A final de curso do pasado ano escolar 2018-2019, pasados xa os catro anos de vixencia do
primeiro PLC aprobado no IES Arcebispo Xelmírez I e analizados os datos recabados polo EDL
durante o pasado curso, aprobouse e publicitouse na páxina web do centro o novo documento.

Colaboración coas actividades da biblioteca.
Este curso estreitaremos a colaboración coa biblioteca do centro. Participamos en todas as
reunións, e traballaremos conxuntamente nas diferentes actividades que esta poña en marcha.
Máis concretamente, pensamos traballar xuntos nos segintes proxectos:
1. Ciencia en galego.- xa o curso pasado pensamos en realizar esta activiade, pero a falta de tempo
e a cantidade de saídas e outos proxectos que tiñan os compañeiros das áreas de matemáticas, CC.
NN., e fisica e química, impediunos levala a cabo. Este curso, coa axuda da coordinadora da
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biblioteca, que pertence ao dpto de matemáticas, esperamos poder poñer en marcha un novo
programa de actividades, que lle permita ver e comprender ao alumnado que o galego non se
circunscribe exclusivamente ao labor narrativo e os debates, senón que se pode abrir e
enriquecernos tamén no mundo científico.
As actividades que pretendemos botar a andar son as seguintes:
Xogos matemáticos.- Animaremos ao alumnado, en sesións de 1 hora, a divertirse

a través

de xogos de lóxica, inxenio e probalidade adaptados aos distintos niveles dos participantes.
Experimentos.- Convidaremos aos rapaces e rapazas a deixar saír ao científico que levan dentro
e a experimentar no laboratorio e o taller de tecnoloxía.
Ponencia sobre matemáticas galegas.- Temos en a figura dun compañeiro, profesor de
matemáticas, que escribiu un libro sobre matemáticas galegas, e imos intentar que veña ao
instituto a falarlles ás e aos alumnos sobre este tema tan interesante, e que representa un dos
puntos fracos nas competencias lingüísticas galegas do alumnado .
Debates de ciencia.- En pequenos grupos, o profesorado presentará distintos fitos fundamentais
da historia científica, inventos que mudaron a nosa vida. Como e por que sucedeu así?
2. Celebración do día da eliminación da violencia contra a muller. Traballaremos conxuntamente
para que o 25 de novembro sexa un día de reflexión e concienciación para o alumnado do centro.
3. O Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto, o
27 de xaneiro.
4. O 8 de marzo celebraremos por todo o alto o Día internacional da muller.
5. Conmemoración do Día do libro o 23 de abril.
6. E outras moitas efemérides.

Celebración da semana das Letras Galegas.
1.- Durante toda a vixésima semana do ano 2020, que abrangue do 13 ao 19 de maio, o equipo
de dinamización, xunto co departamento de lingua galega, a dirección do instituto e a biblioteca,
realizarán actividades de distinta natureza, enfocadas a estudar e salientar a figura de Ricardo
Carvalho Calero.
Defensor das teses reintegracionistas, Ricardo Carvalho Calero, buscaba con elas achegar o que
para el eran dúas versións da mesma lingua. Criticado no seu día por defender estas posicións,
durante moito tempo, a súa figura foi tan apreciada como desprezada pola defensa do
reintegracionismo. Consideraba ese achegamento como necesario para a sobrevivencia do galego
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e de cara a unha maior aproximación entre as dúas beiras do Miño, traballou fondamente por
crear, defender e difundir un ideario e unhas posturas que, logo de varios anos, agora non parecen
ser impedimento para recoñecer a súa figura como defensor activo do galego.
Carvalho Calero, licenciado en Dereito e en Filosofía e Letras, foi o primeiro catedrático de
Lingüística e Literatura Galega da USC, autor da primeira Historia de Literatura Galega,
participante no Estatuto Galego de Autonomía de 1936 e crítico e ensaísta, entre outras achegas á
lingua e literatura galegas.

Correlingua 2020.
Igual aos anos anteriores, os Equipos de Dinamización Lingüística dos Centros de ensinanza
secundaria da Comarca de Santiago, proxectamos continuar participando na actividade lúdico
reivindicativa “Correlingua”; a pesar das trabas que experimentou esta actividade en anos
anteriores, o interese co que o alumnado segue esta carreira non competitiva é razón suficiente
para continuar con este acto simbólico en defensa do idioma.
Para a organización do Correlingua agardamos poder contar coa colaboración do Concello de
Santiago, a Asociación Socio-Pedagóxica Galega e coa Mesa pola Normalización Lingüística. Do
mesmo xeito un número importante de editoriais e librarías colaboran gratuitamente con libros e
outros materiais.
Nesta actividade participan uns 150 alumnas e alumnos de 1º e 2º de E.S.O.

Colaboración coas actividades do 175 aniversario do IES Arcebispo Xelmírez
O EDL prestará apoio e cooperación con todas as actividades programadas pola dirección do
centro co gallo do 175 aniversario do IES Arcebispo Xelmírez.

VIII Edición do Certame de Banda Deseñada AX1.
No curso 2012-1013 fraguose no ies Arcebispo Xelmírez I a posta en marcha dun certame de
banda deseñada aberto a todo o alumnado, de réxime xeral e de adultos, de toda a Comunidade
Autónoma de Galicia. Este proxecto, que contou co prace e inestimable colaboración da Secretaría
Xeral de Política Lingüística, levouse a cabo baixo a estreita colaboración do equipo de
dinamización da lingua, o departamento de debuxo e artes plásticas, os membros da dirección do
centro, a responsable da biblioteca do centro, e diversos integrantes da comunidade educativa.
Este curso pretendemos lanzar xa a oitava edición deste certame de banda deseñada que tan boa
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acollida tivo tamén o curso pasado.
Este ambicioso certame busca como obxectivo principal a ligazón dun xénero que cautiva aos
rapaces e rapazas de hoxe en día coa lingua galega. Por outra parte, o cómic é un xénero moi
versátil, que vencella intimamente as artes plásticas, a literatura, a cinematografía e as novas
tecnoloxías, e que demanda nos autores non só imaxinación e habilidades artísticas, senón tamén
capacidade de concreción, de organización e de disposición.

OUTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Durante o curso a vicedirección organizará diversas charlas e visitas para o alumnado
relativas a temas transversais no currículo, algunhas da que estamos negociando serían.
- Os riscos de Internet: charlas informativas/formativas impartidas por expertos das Forzas e
Corpos de Seguridade do Estado e dirixidas á comunidade educativa (alumnado, profesorado e
familias).
- Consumo responsábel
- Celebración do Día da ciencia en galego
- Charla de ex-parlamentarios.

Proxecto: Numax na Escola
LUGAR: sala de cine NUMAX (Santiago de Compostela)
ALUMNADO: ESO e BACHARELATO
PROXECCIÓNS: Unha por curso, en coordenación cos titores
CUSTO: 4,80 por alumno, a Anpa colaboraria cun 1,8.
A formulación da actividade divídese en dúas partes:
1. Ofrecer aos docentes unha unidade didáctica elaborada especificamente para cada filme,
con contidos, recursos e actividades para que poidan traballar co alumnado nas aulas antes e
despois da proxección do filme en NUMAX.
Os títulos son de especial interese para traballar tanto contidos curriculares como
eixos transversais
2. A asistencia ao Cinema NUMAX, onde se proxectará o filme seleccionado.
1.2.1 OBXECTIVOS:
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•

Inculcar o amor ao cinema participando do visionado de películas contemporáneas,
especialmente cine de estrea e reposición de cine clásico, nunha sala da nosa cidade.

•

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

•

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

•

Estimular a capacidade crítica como espectadores.

•

Aprender a interpretar a nosa historia a través do cinema.

7. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA A POTENCIACIÓN
DO USO DA LINGUA GALEGA.

Análise da situación sociolingüística de partida

O IES Arcebispo Xelmírez I atesoura unha importante tradición galeguizadora.
Alén de ter sido o centro de estudos de importantes intelectuais e artistas galeguistas,
desenvolveu iniciativas na innovación educativa e na galeguización do ensino. Desde o
curso 1986/87 deica o curso 1999/00 desenvolveu unha “Experiencia Pedagóxica do I.B.
Arcebispo Xelmírez I” aprobada pola Dirección Xeral de Ensinanzas Medias da
Consellaría de Educación desde o curso 1987/88 ata a implantación da LOXSE. Nesta
Experiencia educativa salientábase a integración do alumnado no seu contorno social e
cultural, o coñecemento da propia realidade como paso imprescindíbel para o seu
desenvolvemento persoal e a formación en valores. Esta “Experiencia Pedagóxica”
desenvolveu un importante labor educativo e galeguizador e contribuíu á creación dun
espírito docente no que a capacidade de crítica reflexiva e o combate de prexuízos fosen
elementos relevantes no proceso educativo.
En setembro de 1990 constituíuse o Equipo de Normalización Lingüística que
desenvolveu sempre un activo labor de dinamización tendente a:
•

Fomentar a presenza oral e escrita da lingua galega na vida do centro.
Galeguización da vida administrativa e apoio nas dúbidas que se puideren
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presentar sobre a corrección lingüística dos escritos emanados da actividade do
centro.
•

Ofrecer a colaboración do Equipo de Normalización Lingüística á Asociación de
Nais e Pais de alumnas/os (ANPA), ás asociacións de alumnas/os, ... e a todos os
colectivos e persoas da comunidade educativa para que poidan desenvolver a súa
actividade en galego.

•

Promover a reflexión e participación do alumnado sobre diversos aspectos da vida
cidadá, social e cultural mediante actividades como os obradoiros teatro, co grupo
“Vai no Dentista” á fronte, a carreira Correlingua, o Taboleiro da lingua, ...

•

Procurar a creación de grupos de teatro, deportivos, musicais, ... que desenvolvan
a súa actividade en galego. Facilitarlles canles de divulgación do seu traballo
como o “Certame de teatro intercentros” ou os festivais que se celebran no centro
en datas como Nadal, Entroido ou fin de curso.

•

Colaborar nas actividades extraescolares organizadas pola Dirección do centro
para facilitar contextos de relación co contorno que mostren o emprego vivo da
lingua. Procurar visitas, excursións, ... que teñan interese desde o punto de vista
lingüístico e que contribúan á visibilidade da lingua galega.

•

Divulgar na comunidade educativa o material didáctico ou de apoio en lingua
galega existente no mercado, concedendo especial importancia a todo o
relacionado coas novas tecnoloxías da información e da comunicación.

•

Proporcionar información sobre a normativa legal que regula o uso da lingua,
indicando en que medida lle afecta a cada membro da comunidade educativa.

•

Contexto sociolingüístico do centro
•

Os datos sobre o uso das linguas no contorno social no que está inserido o centro

extraémolos, nun primeiro momento, do Mapa Sociolingüístico Galego e o “EstudioDiagnóstico: Situación da lingua galega no Concello de Santiago de Compostela”, para
completalos e comparalos logo cos obtidos dun inquérito ao que se someteu ao noso
alumnado. Estes estudos reflicten o retroceso xeral que experimenta a lingua galega ao
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longo do s. XX e comezos do XXI, cunha continua perda de falantes que afecta de xeito
especial aos contornos urbanos e á poboación moza. Porén Santiago de Compostela
presenta unha galeguización social lixeiramente superior á doutros núcleos urbanos de
Galiza e unha actitude máis positiva cara á lingua.
•

“Segundo os datos do MSG (RAG, 1994), Santiago é das cidades que amosa as

porcentaxes máis elevadas de individuos que tiveron como lingua materna o galego
(51,9%), fronte á Coruña (34,9%) ou Pontevedra (40,6%)1” (...) “A porcentaxe de galego
falantes iniciais que teñen estudos secundarios é algo superior en Santiago que no
conxunto de Galicia así como a porcentaxe dos que teñen estudos universitarios. Deste
xeito podemos afirmar que, aínda que á medida que ascende o nivel educativo descende
a proporción de suxeitos que aprenderon a falar en galego, esta tendencia é menos acusada
en Santiago que no conxunto de Galicia” (...) “Os estudos máis recentes sobre a lingua da
poboación de Santiago indican que esta é maioritariamente bilingüe. (...) O MSG cifra a
porcentaxe de bilingües nun 59% : o 29% declara falar “máis castelán” e o 31% “máis
galego”. A suma das porcentaxes das respostas “só galego” e “máis galego” indican que
o 60% da poboación é galego falante, fronte a un 40% que fala só ou preferentemente
castelán. Hai que resaltar que só o 11% dos suxeitos se declarou monolingüe en castelán”.
•

Canto á lingua habitual, esta garda estreita relación coa lingua inicial no Concello

de Santiago: “A maior parte da poboación de Santiago tivo como lingua materna o galego
(51%), fronte a un 33% que tivo o castelán e un 14% que tivo as dúas. (...) Os suxeitos
que tiveron como lingua inicial o galego son predominantemente monolingües en galego
(53,3%). En menor medida (40,6%) son bilingües con predominio do galego e tan só unha
proporción reducida (6%) bilingües con predominio do castelán.
•

A lingua empregada polo Concello é o galego e a maioría dos representantes dos

diferentes partidos realizan as súas comunicacións públicas e as campañas en galego.
Tamén a vida administrativa do Concello está galeguizada.
•

Asemade as entidades asociativas do contorno (veciñais, culturais, deportivas, etc)

mostran tamén unha actitude moi positiva e empregan a lingua galega (cando menos en
público).

A situación do profesorado
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Resulta difícil precisar a situación lingüística do profesorado sen termos realizado
ningún estudo ao respecto, mais a convivencia permítenos sinalar uns trazos xerais:
•

A maior parte do profesorado entende a diversidade lingüística e cultural como
unha riqueza que hai que respectar.

•

A maior parte do profesorado do IES Xelmírez I posúe unha boa competencia oral
e escrita en galego.

•

A maior parte do profesorado realizou cursos de formación de lingua galega.

•

A maior parte do profesorado coñece e emprega material didáctico en galego
sobre a disciplina que imparte.

•

A maior parte do profesorado ten dúbidas sobre terminoloxía galega ou sobre a
corrección de certas estruturas lingüísticas polo que cre cometer erros e sente
inseguridade.

•

A maior parte do profesorado fai uso das dúas linguas oficiais e tende a pasar ao
castelán se algún alumno ou alumna se dirixe a el/ela nesta lingua.

A situación do alumnado
Situación sociolingüística singular do alumnado do IES Xelmírez I
A finais do curso 2017-2018 o Equipo de Dinamización Lingüística realizou entre
150 alumnas e alumnos do réxime de estudos xeral do centro un inquérito
sociolingüístico. O inquérito pasóuselle ao alumnado elixido (de todas as clases e cursos)
o mesmo día e á mesma hora, procedendo logo o EDL a extraer os datos pertinentes e a
interpretalos. Por outra banda, hai catro anos, durante o curso 2013-2014, procederamos
do mesmo xeito co alumnado de réxime de adultos.
Agora queremos reflectir eses datos neste Proxecto logo de expoñer os propios do
MSG, para deixar patente a continua perda de falantes da que adoece a lingua galega, que
non está a ser obxecto da protección que merece por parte das Administracións.

Réxime xeral - Comparación xeracional
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Cómpre sinalar, para comezar, que o 9,93% dos enquisados naceron fóra de
Galicia. En concreto, o 3,97% dos rapaces e rapazas son españois, mais non galegos, e o
4,63% naceron fóra de España e manifestaron ter aprendido a falar en un idioma diferente
ao galego ou o castelán.
Deste xeito, os datos da comparativa xeracional cinguiranse ao 90,07% restante
do alumnado.
Os avós e avoas:
O 62,5% dos enquisados manifestan que os seus avós falan sempre en galego entre
eles, e outro 12,5% di que os seus avós falan na maioría dos casos en galego. Mentres
tanto, o 21,3% dos avós do noso alumnado fala sempre ou case sempre en castelán. Así
pois, o 75% dos avós fala sempre ou case sempre en galego, fronte a un 21,3% que o fai
en castelán.
Os pais e nais:
O 43% dos pais e nais dos enquisados, segundo estes manifestan, falan entre eles
habitualmente en galego. E o 53% dos proxenitores ou titores falan entre si en castelán.
De esta derradeira porcentaxe, deberiamos extraer o 3,97% de casos de alumnas e
alumnas cuxas familias, españolas, proceden de fóra de Galicia, como viamos na gráfica
anterior; feita esta resta, o 49,03% de titores e titoras, pais e nais de familia, de orixe e
residencia galegas, falarían en castelán entre eles.
No caso do alumnado debemos dividir os resultados en dous grandes apartados:
a) a lingua que empregan nas súas casas; e b) a lingua elixida para relacionarse cos iguais,
sexa na escola ou cos amigos e amigas.
a) Os datos da enquisa ao alumnado do IES Arcebispo Xelmírez revela que unha media
do 34,42% dos rapaces e rapazas empregan sempre ou case sempre o galego nos seus
fogares, con pais e nais; mentres que un 62,23% dos mesmos se dirixen aos seus pais e
nais diariamente en castelán.
Como podemos observar existe unha variación á baixa dun 16,48% na porcentaxe
de proxenitores que falan galego entre si polo xeral (50,9%), e a de rapaces/zas que falan
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galego na casa cos pais e nais (34,42%): seguimos a sufrir unha inxente perda de falantes.
Por outra banda, os rapaces contestaron tamén á cuestión da lingua empregada polos pais
para se dirixiren a eles: un 43% dos pais e nais fálanlles en galego aos seus fillos e fillas,
e un 53% dos mesmos empregan o castelán con eles
Como queda ben reflectido na gráfica de arriba, o fenómeno tan estendido a finais
do século pasado, polo que os pais e nais, aínda falando entre eles en galego, empregaban
o castelán para se dirixiren aos seus fillos e fillas, reprodúcese tamén hoxe en día na nosa
comunidade educativa. A maiores atopamos un fenómeno similar: aquel no que os pais e
nais empregan o galego cos seus fillos e fillas, pero estes lles contestan en castelán. Hai
un 43% de pais e nais que empregan o galego sempre ou case sempre cos seus fillos e
fillas, e só un 34,4% de estes últimos lles contestan na mesma lingua, senón que empregan
o castelán.
b) A lingua empregada para a relación cos iguais é maioritariamente o castelán. Só un
10,59% dos enquisados afirma falar en galego cos seus amigos, fronte ao 89,4% que o fai
en castelán. No instituto o 8,6% do alumnado asegura que fala galego cos seus
compañeiros e compañeiras, e o 91,39% restante faino en español. Tamén no instituto,
curiosamente, o alumnado enquisado afirma que o 95,36%, fronte a só o 2,6%, dos
compañeiros/as se dirixen a eles sempre ou case sempre en castelán.
Dentro da franxa de alumnos e alumnas que admiten ter parella, o 17,64% fala
con ela en galego e o 82,35% en castelán.
Nin tan sequera se equilibran os datos se volvemos ao seo do fogar, e falamos da
relación entre irmáns: o 28,57% dos irmáns comunícanse en galego, e o 72,26% restante
faino en castelán ou en outro idioma (véxase o 3,97% do que xa falamos ao comezo deste
punto).
Os restantes datos analizados e interpretados polo EDL, figuran no novo proxecto
lingüístico do centro.

Réxime de adultos.
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Un 21, 53% dos alumnos e alumnas que cursan os seus estudos no nocturno
naceron fóra de Galicia, pero só o 8,46% dos enquisados/as afirma que no seo da súa
familia se fala unha lingua distinta do galego ou do castelán.
A realidade sociolingüística do alumnado de réxime de adultos resulta a primeira
vista moito máis equilibrada que no caso dos nosos alumnos e alumnas de diurno. Como
podemos observar na seguinte gráfica non se dan con este alumnado as diferenzas tan
notables que viamos en diurno respecto da elección dos idiomas cooficiais de Galicia.
Certamente comprobamos que tamén en ensinanzas de adultos o galego está aínda
un chanzo por debaixo do castelán, pero en xeral as dúas linguas non distan
porcentualmente moito unha da outra. Tampouco apreciamos que haxa moitos estudantes
de nocturno que cambien a lingua que falan na casa habitualmente cando chegan ao
instituto, circunstancia que si se producía entre os estudantes de réxime xeral. Un 46,15%
de alumnas e alumnos falan galego coa súa familia, e un 44,61 continúa elixindo o galego
para se comunicar no centro de estudos; mentres que dun 55,38%, que fala castelán cos
seus achegados, pasamos a un 59,23% que o fai na escola, con profesores e compañeiros.
Aínda sendo os datos máis equilibrados en nocturno que en diurno, debido
probablemente á madurez coa que conta xa este alumnado, segue a ser certamente penoso
que o español lle siga quitando falantes ao galego nos edificios oficiais.

A ambientalidade lingüística do centro
A tradición galeguizadora do IES Xelmírez I e a activa presenza de profesorado
comprometido coa lingua e a cultura galegas crearon unha tradición favorábel ao emprego
da lingua galega. Así, desenvolvéronse interesantes iniciativas educativas altamente
galeguizadoras como relatorios sobre viaxes de estudos, traballos de campo,
intercambios, etc. que contribúen non só a mellorar a destreza escrita na lingua, mais
tamén a súa valoración. A dotación de fondos en galego para a biblioteca do centro
coidouse moito; a rotulación do centro está en galego; a vida administrativa e a relación
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coas familias, ... En xeral, a ambientalidade lingüística externa e visíbel do centro invita
ao emprego do galego.

Descrición de obxectivos adecuados a cada un dos sectores.

Os obxectivos que guíen a planificación lingüística do centro serán os de procurar
crear un ecosistema favorábel ao uso do galego e romper cos prexuízos que frean o uso
da lingua. As liñas a seguir son as seguintes:
•
•

A) Contorno sociolingüístico do centro

Procurar a creación de grupos de teatro, deportivos, musicais, ... que desenvolvan
a súa actividade en galego.

•

Realizar carteis, adhesivos, slogans, etc promovendo o uso do galego en todos os
ámbitos.
•

•

B) Situación do profesorado

Divulgar na comunidade educativa o material didáctico ou de apoio en lingua
galega existente no mercado. Concederase especial importancia a todo o
relacionado coas tecnoloxías da información e da comunicación.

1. Situación do alumnado
•

Colaborar nas actividades extraescolares organizadas pola Dirección do centro
para facilitar contextos de relación co contorno que mostren o emprego vivo da
lingua. Procurar visitas, excursións, ... que teñan interese desde o punto de vista
lingüístico e que contribúan á visibilidade da lingua galega.

•

Procurar a realización de actividades de intercambio con outros centros,
preferentemente cos que presentan altas porcentaxes de galego falantes, co
obxectivo de ir borrando a idea que vincula o galego coas persoas maiores e pouco
usado polos mozos e mozas.

•

Seleccionar e divulgar na comunidade educativa todas as novidades relativas á
lingua galega; espallar aquelas noticias, tiradas dos medios de comunicación, nas
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que o galego é usado por persoas con ascendencia moral na mocidade (músicos,
deportistas, ...) ou as noticias que sinalen un avance na recuperación de contextos
e unha mellora no prestixio social da lingua.
•

Mellorar a presenza da lingua galega na páxina web do centro.

•

Facilitar ao alumnado a participación en canles (creadas polo centro) destinadas á
proxección dos seus intereses, perspectivas, opinións, inquedanzas, ...
manifestadas en galego.

1. Situación lingüística do centro
•

Facilitar toda a información necesaria sobre o correcto uso do galego, oral e/ou
escrito que poida ser solicitada por calquera membro da comunidade educativa.
Ofrecer o apoio do Equipo para a revisión de calquera documento a fin de que a
súa calidade lingüística sexa óptima.

•

Proporcionar información sobre a normativa legal que regula o uso da lingua,
indicando en que medida lle afecta a cada membro da comunidade educativa.

•

Ofrecer a colaboración do Equipo de Dinamización Lingüística á Asociación de
Nais e Pais de alumnas/os (ANPA), ás asociacións de alumnas/os, ... e a todos os
colectivos e persoas da comunidade educativa para que poidan desenvolver a súa
actividade en galego.

Descrición das actividades de dinamización lingüística.

As actividades que o Equipo de Dinamización Lingüística programa para o ano
académico 2018-2019 son as seguintes:
Materiais bibliográficos.
Tal e como aconteceu xa en cursos anteriores, o Equipo de Dinamización
Lingüística ten interese en participar na dotación de materiais bibliográficos e
videográficos en galego con valor didáctico e demandados pola comunidade educativa.
Por isto procuramos ir informando das novidades editoriais que vaian saíndo ao mercado
e poñendo en coñecemento da comunidade educativa todas as adquisicións que se
realizan.
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Establécese unha colaboración activa cos clubs de lectura, tanto co club de lectura
de alumnos/as como co club de lectura de pais e nais, a fin de introducir obras de lectura
en galego, ben orixinais de autores galegos, ben traducións. Así, incentivamos a lectura,
favorecemos a mellora das habilidades lectoras na nosa lingua e poñémola en valor como
lingua de cultura.
Este curso tentaremos incrementar a adquisición de exemplares de banda
deseñada en galego, e de autores e autoras galegos en xeral, conectando así ao noso
alumnado e profesorado co certame AX1, que este curso cumprirá o seu 8º aniversario.
Esta actividade afecta a totalidade do alumnado do centro, e tamén a aquelas familias
vencelladas ao club de lectura da biblioteca do centro.
•

Teatro.
•

En colaboración coa Vicedirección do centro, a AMPA e o departamento

de galego e castelán, continúase este curso co grupo de teatro Vai no dentista, un
curso especial para o noso grupo, que celebrará en 2020 o seu 25º aniversario.
Non hai outro grupo de teatro escolar afeccionado tan lonxevo en Santiago e
contorna, así que realizaremos unha serie de actividades destinadas a lembrar a
creación do obradoiro de teatro, e a gabar o seu traballo ao longo de cinco lustros.
•

Participaremos no XXV Certame de Teatro, organizado polos Equipos

de Dinamización dos Institutos de Santiago que se celebrará previsibelmente no
mes de abril ou maio de 2020. Durante os derradeiros catro anos, coa colaboración
dos técnicos de educación do Concello de Santiago e do Teatro Principal,
conseguimos darlle un pulo e anovar este certame, converténdoo nun festival de
teatro escolar. O curso pasado traballamos na mesma liña, e observamos que este
novo formato trae consigo un incremento da participación. Así pois, imos seguir
traballando neste proxecto, co fin de acadar o obxectivo que nos marcamos: que
os alumnos e alumnas da nosa comarca se sintan artistas por un día, que vexan
reflectido o traballo de todo o curso enriba dun escenario tan espectacular como é
o Teatro Principal de Santiago de Compostela, e que non só os seus compañeiros
e compañeiras acudan ao teatro a velos, senón tamén aos seus familiares, de xeito
que o convertemos nunha actividade para a toda a comunidade educativa.
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• Dado que este curso tanto Vai no dentista como o Intercentros cumplen

25 anos, imos propoñer que o nome do noso grupo teatral figure, como
homenaxe, no título do certame.
• Igual que o curso pasado, tentaremos poñer en escena dúas obras

teatrais diferentes, unha dirixida a público da ESO, e outra dirixida ao
alumnado do bacharelato.
•

Esta iniciativa innovadora dos EEDDLL de Santiago merecería, pola súa

singularidade e pola alta rendibilidade normalizadora entre ao alumnado, un apoio
económico especial por parte da administración educativa; non esquezamos que
o teatro é un xénero de grande interese cultural que convén potenciar desde a etapa
de formación e unha alta porcentaxe de rapaces e rapazas ten poucas posibilidades
e pouco ou ningún hábito de asistir a unha representación teatral.
•

Documental. Coa colaboración do alumnado e profesorado do ciclo

formativo Vídeo DJ e son, dos departamentos de galego e historia, da dirección
do instituto e dos máis vellos do lugar, recopilaremos datos que poñan en
comuñón o grupo de teatro, a experiencia pedagóxica do noso centro educativo e
a realidade socioeconómica da cidade, e filmaremos un documental que se
visualizará nunha gala-aniversario.
•

“Cameos” dos integrantes históricos de Vai no Dentista. Unha serie de

integrantes do grupo de teatro adicáronse profesionalmente ás artes, ou ao mundo
do audiovisual. Solicitaremos a esas persoas a súa colaboración na nosa obra
aniversario, así como no documental do que falabamos máis arriba.
•

“A volta ao mundo”, este é o títula da primeira obra de Vai no Dentista.

A nosa idea é contactar cos 15 integrantes do primeiro ano de Vai no Dentista e
pedirlles que a volvan a representar para nós.
•

Facer un collage cos carteis de todas as obras que puxemos en escena

ao longo de todos estes anos.
•

Colaboración co CDG. O Centro Dramático Galego honraranos cunha

representación no salón de actos do instituto, e agardamos que os nosos actuais
actores e actrices poidan compartir táboas con eles. Así mesmo, solicitaremos ter
o honor de poder representar unha das nosas obras no Salón Teatro, onde o CDG
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estrea as súas obras, e o teatro con máis e mellores efectos técnicos de Santiago
de Compostela.
•
•

Conmemoración do día da eliminación da violencia contra a muller.
O EDL en colaboración coa biblioteca e o profesorado de coeducación realizará

unha montaxe que nos lembre que xa é hora de eliminar a violencia machista.
•

A idea é visualizar esta traxedia tan inconcibible e non mirar para outro lado.

•

Á marxe, o equipo de dinamización realizará un vídeo que subirá á plataforma

YouTube, para concienciar á sociedade máis nova de que non se poden asumir este tipo
de condutas, nin converter as vítimas en estatística.

•
•

Conmemoración do día do Holocausto.
Cada ano, o 27 de xaneiro, lembramos no IES Arcebispo Xelmírez o día no que

tivo lugar a liberación dos campos de concentración e exterminio de Auschwitz.
Xeralmente é unha actividade máis visual que interactiva, promovida polo departamento
de xeografía e historia e coordinado a través da biblioteca.
•

Este curso, sen embargo, o EDL asume este reto para poñer en marcha unha serie

de actividades nas que participen os alumnos e alumnas do centro de xeito máis activo.
•
•

Rede de apoio LGBT
Desde o IES Arcebispo Xelmírez, o EDL e o profesorado de coeducación
sumarémonos ao obxectivo común de construír unha rede de apoio ao alumnado
LGBTI.
Denís Vicente, IES As Barxas de Moaña, e Ana Ojea, do IES Politécnico de
Vigo, lanzaron a idea e un manifesto que recolle cuestións como esta:“Para evitar
a reprodución de estereotipos sexistas na invisibilización do colectivo LGBTI, na
presunción de heterosexualidade na comunidade educativa, na discriminación por
razóns de identidade de xénero ou orientación afectivo sexual, na orientación
profesional segregadora, nas diferenzas no uso de espazos, na normalización das
agresión dos máis fortes contras as e os máis débiles, xustificadas nos estereotipos
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sexistas e homofóbicos, na prevalencia do masculino sobre o feminino nos libros
de textos e materias curriculares e na presunción de familia nuclear heterosexual,
faise necesaria a aplicación de medidas individuais e colectivas encamiñadas a
promover a igualdade de oportunidade, e, por tanto, asentar as bases para
conseguir un centro coeducativo, libre de discriminación e respectuoso con todas
as diversidades…”
•

Hai xa un par de anos que observamos unha serie de formadoras/es e profesoras/es

a necesidade dun grupo de apoio e/ou un espazo no que o noso alumnado poida sentirse
escoitado e comprendido.
•

A idea veu tras observar que dun tempo a esta parte gran parte dos rapaces e

rapazas que se sumaban ao grupo de teatro Vai no Dentista non o facían por amor á
escena, senón porque alí atopaban "abrigo" e respecto, en ocasións incluso buscaban a
comprensión que non se lles concedía na casa. Había mozos e mozas que nos aseguraban
que non viñan ensaiar, ou que non lles interesaba actuar, senón colaborar e formar parte
do grupo. Comentándoo con outros compañeiros e compañeiras do centro, concordamos
en que un grupo de teatro non era un lugar axeitado para ofrecer o apoio e orientación
necesarios, e que compría crear un equipo de apoio e, quizás, contar cun lugar no que
reunirnos.

•
•

Radio na biblio.
Este curso académico pretendemos inscribirnos desde a biblioteca, pero coa

colaboración directa do EDL, no programa RADIO NA BIBLIO para o curso 2019/2020.
•

“A posta en marcha dunha emisora de radio nun centro educativo proporciona

múltiples oportunidades para o desenvolvemento de competencias clave a través de
tarefas complexas que involucran diversas habilidades e destrezas, permitindo o
tratamento de contidos curriculares mediante metodoloxías activas, como veñen
demostrando diversas experiencias diseminadas polo territorio galego. A radio ten
demostrado a súa potencialidade no ámbito educativo con anterioridade, pero as actuais
tecnoloxías da información e da comunicación facilitan a súa utilización como ferramenta
pedagóxica de gran alcance.Sumadas as posibilidades da radio á biblioteca escolar
configurada como “centro creativo de aprendizaxes” [...], poden xerar unha importante
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dinámica de comunicación, de apoio aos proxectos do centro, de difusión dos produtos
culturais e das investigacións elaboradas polo alumnado. Cando a biblioteca incorpora un
“laboratorio de radio” pode, así mesmo, impulsar novos proxectos de carácter
interdisciplinario, vinculados á educación para as competencias en información e
medios.”
•

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/convocatoria_radionabiblio

_2019_2020.pdf
•
•

Colaboración no festival de Nadal do alumnado de réxime ordinario.
Todos os cursos realizamos no centro un festival de Nadal, que se celebra o

derradeiro día lectivo do ano, e no que o alumnado fai gala das súas habilidades en
diferentes campos da arte. Velar por que o fagan respectuosamente e polo emprego do
galego neste acto, do que tamén poden os alumnos e alumnas extraer ensinanzas, é tarefa
de varios profesores e profesoras que voluntariamente lle adican horas do seu tempo a
este labor. O Equipo de Dinamización súmase a este grupo de docentes para colaborar e
coordinar con eles este evento.
Microteatro no marco da celebración do día da lingua nai.
En estreita colaboración coa biblioteca e o departamento de lingua e literatura galega,
procederemos a dramatizar uns textos elixidos “ad hoc”, para conmemorar este día e
poñer en valor o galego como lingua inicial. A dramatización terá lugar polas aulas,
aproveitando o factor “sorpresa”, na biblioteca durante os recreos, e nas oficinas do
centro.
Esta actividade xa a levamos a cabo o curso pasado e resultou moi entretida e fermosa:
unha maneira íntima, laboriosa pero sinxela de achegarnos á idea de que a lingua galega
é a nosa lingua nai.
21 días en galego e máis.
21 Días co galego e+ 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.
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Iniciouna a profesora Pilar Ponte con alumnado da ESO e do Bacharelato. O
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.
No curso pasado a actividade foi asumida pola Secretaría Xeral de Política Lingüística
e desenvolveuse de maneira experimental en catro centros de ensino. Dado o bo resultado
acadado, nesta convocatoria faise extensible a dez; entre os que se encontra o noso.
O apoio total do Equipo Directivo e a boa dispoñibilidade amosada por un número
significativo de profesorado, fixo que, tras a reunión inicial con membros da
Administración, o IES Xelmírez I se converta en centro piloto dunha nova modalidade na
que 21 Días co galego medrará de xeito transversal e implicará as distintas áreas do
currículum.
Pretendemos achegalo a todos os grupos de ESO e Bacharelato: en total, máis de 600
alumnos e alumnas. É un proxecto ambicioso que require tempo e empeño. Neste
momento estamos en fase de deseño e na procura das sinerxías necesarias para a súa
implementación.
A temática abordada polo noso centro será o Ciberbullying e o día 29 de outubro
comezaremos a sesión formativa cun obradoiro de gravación e edición de produtos
audiovisuais destinado a alumnado e profesorado.
•

Tíralle da lingua.

Este curso tamén nos inscribiremos na actividade programada pola Consellería de
Educación, Universidade e Formación Profesional “Tíralle da lingua”. A Asociación
Socio-Pedagóxica Galega organiza este Concurso de Relato oral co obxectivo de
normalizar o uso oral do galego e contribuír a que este idioma se converta en instrumento
normal de comunicación e creación de historias. Os participantes poderán contar historias
en galego, de base popular, de base literaria ou de creación propia. A participación poderá
ser individual ou en grupo, e haberá tres categorías: alumnado de primaria, alumnado do
1º ciclo de ESO e alumnado do 2º ciclo de ESO e ensino non obrigatorio.

•

Divulgación de información sobre cuestións sociolingüísticas. Documentación.
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Ao longo do curso facilitaráselle ao profesorado, ao persoal non docente e tamén
ao alumnado documentos con información en materia lingüística que consideramos
interesante.
Do mesmo xeito, distribuirase entre o alumnado canta información sobre premios,
certames e concursos musicais e literarios vaian chegando ao centro, nomeadamente do
Premio Ánxel Casal, coorganizado polo Concello de Santiago e un instituto da nosa
cidade, os prémios Buero de teatro xoven e de narrativa en galego, e a participación como
xurado nos prémios San Clemente.
•
•

Actualización da páxina WEB.
Participar na páxina web do centro e incorporar información sobre o Equipo de

Dinamización Lingüística; incluír tamén cumprida información das transformacións
legais no eido da normalización. Esta información estrutúrase nos seguintes apartados:
•

Presentación: Explicación sobre os Equipos de Dinamización, compoñentes,

funcións, etc.
•

Publicacións realizadas: Información sobre o contido e características das

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

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

•

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

aparecendo na prensa.
•

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

lingüísticos.
•

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

virtual), Biblioteca da Universidade da Coruña, consellodacultura.gal (Consello da
Cultura Galega), armandorequeixo.blogaliza.org (Blog Criticalia que ofrece Artigos de
actualidade, lecturas recomendadas e ligazóns), ...
•
•

Axenda escolar 2019-2020.
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•

Ao final do pasado curso 2017-2018 o EDL púxose mans á obra para realizar unha

nova axenda escolar. Esta idea xa se realizou no IES Xelmírez I nos cursos 2000-2001,
2001-2002, e do 2008-2009 ao 2019-2020, continuadamente.
•

Dado que este curso o noso instituto cumple 175 anos, realizamos unha axenda na

que figuran por semanas, datos históricos de relevancia do noso centro: persoeiros que
pisaron as nosas aulas, documentos que figuran na biblioteca antiga, instrumentos que
alberga o museo de ciencias, etc.
•

Afortunadamente, igual que nos pasados anos académicos, contamos coa

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

Este curso escolar, cara ao final do mesmo, realizaremos de novo o esforzo

necesario para levar a cabo unha axenda escolar que responda ás necesidades do noso
alumnado para o curso que vén.
•

Coa axenda escolar buscamos dous obxectivos:
•

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

organizar as súas actividades.
•

2.- Incluír información diversa sobre acontecementos, persoas e

organizacións que se caracterizaron pola súa actividade en defensa da dignificación e
ampliación de usos para a lingua galega.
•

Esta actividade incide en toda a comunidade educativa:
•

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

axenda salientan a valoración positiva da lingua e da cultura galegas.
•

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

coa lingua galega de figuras eminentes da nosa sociedade que destacaron en campos
diversos ao longo da historia. Parece evidente que se esas personalidades amaron e
empregaron o galego, non debe haber motivos para non o facermos nós.
•c) Na situación lingüística do centro, pois vincula a lingua aos quefaceres cotiáns.
•

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

relacións sociais de alumnado e profesorado esperta interese e contribúese, así, á
divulgación da nosa cultura.
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•

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

seguinte respecto do PLC:
•

Artigo 14º.-

Proxecto lingüístico de centro.
1. Cada centro, dentro do seu proxecto educativo, elaborará o seu proxecto lingüístico
cada catro cursos escolares, no cal se fará constar:
a) A decisión do centro educativo respecto da lingua en que se impartirán as materias de
educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.
b) En educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato, as medidas
adoptadas para que o alumnado que non teña o suficiente dominio das linguas poida
seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten.
c) Nos centros que imparten formación profesional específica, ensinanzas artísticas e
deportivas, e ensinanza de persoas adultas, os procedementos que aseguren que o
alumnado acade a competencia lingüística propia do nivel en ambas as dúas linguas
oficiais.
d) Os obxectivos xerais e as liñas de actuación deseñadas polo centro para o fomento da
lingua galega.
2. O proxecto lingüístico será redactado por unha comisión do profesorado do centro,
nomeada polo equipo directivo e oída a comisión de coordinación pedagóxica. Formarán
parte dela, como mínimo, os xefes/as dos departamentos de linguas e o coordinador(a)
do equipo de dinamización da lingua galega. Será aprobado e avaliado polo consello
escolar do centro educativo.
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3. Este proxecto remitiráselles cada catro cursos escolares aos servizos da inspección
educativa, que velarán para que o seu contido se axuste a este decreto e ao
desenvolvemento da Lei orgánica de educación.
A final de curso do pasado ano escolar 2018-2019, pasados xa os catro anos de
vixencia do primeiro PLC aprobado no IES Arcebispo Xelmírez I e analizados os datos
recabados polo EDL durante o pasado curso, aprobouse e publicitouse na páxina web do
centro o novo documento.

•

Colaboración coas actividades da biblioteca.
•

Este curso estreitaremos a colaboración coa biblioteca do centro.

Participamos en todas as reunións, e traballaremos conxuntamente nas diferentes
actividades que esta poña en marcha. Máis concretamente, pensamos traballar
xuntos nos segintes proxectos:
•

1. Ciencia en galego.- xa o curso pasado pensamos en realizar esta

activiade, pero a falta de tempo e a cantidade de saídas e outos proxectos que tiñan
os compañeiros das áreas de matemáticas, CC. NN., e fisica e química,
impediunos levala a cabo. Este curso, coa axuda da coordinadora da biblioteca,
que pertence ao dpto de matemáticas, esperamos poder poñer en marcha un novo
programa de actividades, que lle permita ver e comprender ao alumnado que o
galego non se circunscribe exclusivamente ao labor narrativo e os debates, senón
que se pode abrir e enriquecernos tamén no mundo científico.
•
•

As actividades que pretendemos botar a andar son as seguintes:

Xogos matemáticos.- Animaremos ao alumnado, en sesións de 1 hora, a divertirse
a través de xogos de lóxica, inxenio e probalidade adaptados aos distintos niveles
dos participantes.

•

Experimentos.- Convidaremos aos rapaces e rapazas a deixar saír ao científico
que levan dentro e a experimentar no laboratorio e o taller de tecnoloxía.

•

Ponencia sobre matemáticas galegas.- Temos en a figura dun compañeiro,
profesor de matemáticas, que escribiu un libro sobre matemáticas galegas, e imos
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intentar que veña ao instituto a falarlles ás e aos alumnos sobre este tema tan
interesante, e que representa un dos puntos fracos nas competencias lingüísticas
galegas do alumnado .
•

Debates de ciencia.- En pequenos grupos, o profesorado presentará distintos fitos
fundamentais da historia científica, inventos que mudaron a nosa vida. Como e
por que sucedeu así?

•

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

conxuntamente para que o 25 de novembro sexa un día de reflexión e concienciación para
o alumnado do centro.
•

3. O Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del

Holocausto, o 27 de xaneiro.
•

4. O 8 de marzo celebraremos por todo o alto o Día internacional da muller.

•
•

•

5. Conmemoración do Día do libro o 23 de abril.

•

6. E outras moitas efemérides.

Celebración da semana das Letras Galegas.
1.- Durante toda a vixésima semana do ano 2020, que abrangue do 13 ao 19 de

maio, o equipo de dinamización, xunto co departamento de lingua galega, a dirección do
instituto e a biblioteca, realizarán actividades de distinta natureza, enfocadas a estudar e
salientar a figura de Ricardo Carvalho Calero.
•

Defensor das teses reintegracionistas, Ricardo Carvalho Calero, buscaba con elas

achegar o que para el eran dúas versións da mesma lingua. Criticado no seu día por
defender estas posicións, durante moito tempo, a súa figura foi tan apreciada como
desprezada pola defensa do reintegracionismo. Consideraba ese achegamento como
necesario para a sobrevivencia do galego e de cara a unha maior aproximación entre as
dúas beiras do Miño, traballou fondamente por crear, defender e difundir un ideario e
unhas posturas que, logo de varios anos, agora non parecen ser impedimento para
recoñecer a súa figura como defensor activo do galego.
•

Carvalho Calero, licenciado en Dereito e en Filosofía e Letras, foi o primeiro

catedrático de Lingüística e Literatura Galega da USC, autor da primeira Historia de
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Literatura Galega, participante no Estatuto Galego de Autonomía de 1936 e crítico e
ensaísta, entre outras achegas á lingua e literatura galegas.

•
•

Correlingua 2020.
Igual aos anos anteriores, os Equipos de Dinamización Lingüística dos Centros de

ensinanza secundaria da Comarca de Santiago, proxectamos continuar participando na
actividade lúdico reivindicativa “Correlingua”; a pesar das trabas que experimentou esta
actividade en anos anteriores, o interese co que o alumnado segue esta carreira non
competitiva é razón suficiente para continuar con este acto simbólico en defensa do
idioma.
•

Para a organización do Correlingua agardamos poder contar coa colaboración do

Concello de Santiago, a Asociación Socio-Pedagóxica Galega e coa Mesa pola
Normalización Lingüística. Do mesmo xeito un número importante de editoriais e
librarías colaboran gratuitamente con libros e outros materiais.
•

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

•
•

Colaboración coas actividades do 175 aniversario do IES Arcebispo Xelmírez
O EDL prestará apoio e cooperación con todas as actividades programadas pola

dirección do centro co gallo do 175 aniversario do IES Arcebispo Xelmírez.

•
•

VIII Edición do Certame de Banda Deseñada AX1.
No curso 2012-1013 fraguose no ies Arcebispo Xelmírez I a posta en marcha dun

certame de banda deseñada aberto a todo o alumnado, de réxime xeral e de adultos, de
toda a Comunidade Autónoma de Galicia. Este proxecto, que contou co prace e
inestimable colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística, levouse a cabo baixo
a estreita colaboración do equipo de dinamización da lingua, o departamento de debuxo
e artes plásticas, os membros da dirección do centro, a responsable da biblioteca do
centro, e diversos integrantes da comunidade educativa.
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•

Este curso pretendemos lanzar xa a oitava edición deste certame de banda

deseñada que tan boa acollida tivo tamén o curso pasado.
•

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

cautiva aos rapaces e rapazas de hoxe en día coa lingua galega. Por outra parte, o cómic é
un xénero moi versátil, que vencella intimamente as artes plásticas, a literatura, a
cinematografía e as novas tecnoloxías, e que demanda nos autores non só imaxinación e
habilidades artísticas, senón tamén capacidade de concreción, de organización e de
disposición.

8 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN
CENTROS DE TRABALLO.
▪

CARACTERÍSTICAS E OBXECTIVOS DO MÓDULO DE FCT

Principais características do módulo da FCT
O módulo profesional de Formación en Centros de Traballo, en diante FCT, é un bloque
coherente de formación específica no que os obxectivos están constituídos por un
conxunto de capacidades terminais elementais, que orientan as actividades formativas de
referencia que constitúen os contidos que o alumnado debe realizar nun centro de traballo.
Ten carácter obrigatorio en todos os ciclos formativos e desenvolverase procurando
aplicar as competencias profesionais adquiridas no centro educativo complementándoas
con aquelas previamente identificadas entre as actividades produtivas do centro de
traballo.
Posibilitará tamén avaliar os aspectos máis relevantes da competencia profesional do
alumnado, razón pola que, con carácter xeral, constituirá a última fase de formación.
A realización da FCT require a colaboración estreita entre o centro educativo e as
empresas, formalizada mediante un convenio entre ambas institucións. Neste convenio,
ambas entidades comprométense a:
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a) Designar o responsable por parte da empresa e o titor do centro educativo, para o
adecuado seguimento e posterior avaliación dos alumnos.
b) Acordar un programa formativo coas actividades que farán os alumnos na
empresa.
A duración da FCT é específica para cada ciclo e con carácter xeral, e no caso do CM
Video Disc Jockey e Son en rexime ordinario (2000 horas), que se imparte no IES
ARCEBISPO XELMÍREZ I os períodos de realización da FCT son:
•

De marzo a xuño (alumnos / as que remataron e aprobaron os módulos teóricoinstrumentais no segundo curso (convocatoria ordinaria).

•

De setembro a decembro do seguinte curso (convocatoria extraodinaria).

O desenvolvemento da FCT esixe a elaboración dun Plan Individualizado de FCT que
consiste no conxunto de actividades formativo-produtivas, ordenadas no tempo e no
espazo, que debe realizar o alumnado durante as horas establecidas para tal fin no centro
de traballo.
Os Plans Individualizados que se aplican en cada centro de traballo son elaborados entre
o titor do ciclo formativo (axudado polo equipo docente do ciclo) e os encargados ou
titores das empresas. Procúrase que os contidos dos programas de prácticas sexan os máis
adecuados ao currículo do ciclo e que se adapten perfectamente á organización e
produción da empresa.
Na xestión do módulo de FCT son obrigatorios, ademais, os seguintes documentos:
•

Convenio específico que recollerá a relación do alumnado por cada centro de
traballo. A duración do convenio específico de colaboración será a prevista para
o período de desenvolvemento do módulo da FCT, que se considerará
improrrogable.

•

Carpeta de seguimento e avaliación da FCT, documento individual para cada
alumno/a que incluirá: o Plan Individualizado de FCT e follas semanais para o
seguimento das actividades realizadas polo alumnado.

O titor/a do centro educativo establecerá canles de comunicación co titor do centro de
traballo para realizar tarefas propias do/a titor/a que garantan o seguimento e avaliación
dos alumnos/as. Á parte das visitas previas de xestión, o/a titor/a do centro educativo
establecerá dúas visitas mínimas de seguimento para observar directamente as actividades
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que o alumnado realiza e rexistrar o seu propio seguimento. Este calendario poderase
completar con cantas visitas ou mecanismos de contacto se consideren oportunos.
A avaliación do módulo da FCT ten por obxecto determinar a competencia profesional,
entendida esta como a habilidade para realizar papeis ou postos de traballo aos niveis
requeridos de emprego. A avaliación do módulo de FCT corresponde ao profesor titor do
centro educativo e colaborará a persona responsable designada polo centro de traballo
para o seu seguemento.

Obxectivos do módulo da FCT
Mediante a formación que se realiza na empresa, os alumnos poden observar e
desenvolver as actividades e funcións propias da súa profesión dunha maneira real.
•

Os alumnos poden coñecer tamén a organización dos procesos produtivos ou de
servizos e a realidade cotiá das relacións laborais.

•

En todo momento, os alumnos están orientados e asesorados polos responsables
designados para tal fin pola empresa e polos titores do centro educativo. Deste
xeito, aumenta a implicación empresarial na formación do alumnado.

•

Este módulo realízase, con carácter xeral, ao finalizar os módulos impartidos no
centro educativo, unha vez que o alumno adquiriu as capacidades básicas para
desenvolver a profesión.

2.- DESENVOLVEMENTO DA FCT NO IES ARCEBISPO XELMÍREZ I
O IES ARCEBISPO XELMÍREZ I asinou e asinará convenios específicos entre as
empresas que xa veñen colaborando en anos anteriores no desenvolvemento da FCT. Hai
arredor de 40 empresas ou centros de traballo de Santiago e a súa bisbarra, Pontevedra e
bisbarras limítrofes (Vigo, Salnés, Morrazo), A Coruña e a súa área de influencia, Lugo
e a súa provincia, así coma Ourense a súa provincia, que garanten que os alumnos/as do
CM Video Disc Jockey e Son poidan realizar a FCT. Son centros de traballo espallados
por toda a xeografía galega, xa que no noso IES recibimos alumnos/as de toda Galiza,
debido á grande demanda do CM Video Disc Jockey e Son entre o alumnado que remata
a ESO e entre o alumnado que remata o Bacharelato. E, á súa vez, tamén debido a que en
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toda Galicia hai catro IES e un CIFP que imparten este ciclo (Santiago, Ourense, Vigo,
Noia e Ferrol).
Preocupándonos da mellor formación para os nosos alumnos/as, no curso 2019/20
contamos asinar convenios específicos con novas empresas que destacan na aplicación de
tecnoloxías actuais na súa actividade, como poden ser Cinemar Films ou Alfonsín Digital
Lab, que aplican as tecnoloxías máis avanzadas no que atinxe ao tratamento e
posprodución de imaxe e son por procedementos dixitais, así como con centros de traballo
que poidan formar a alumnos con certos graos de minusvalías como é o caso de COGAMI
(Confederación Galega de Minusválidos), cos que en cursos anteriores asinamos covenios
cando nos atopamos con alumnado cun certo grao de minusvalía, no seu departamento de
imaxe e creación web.
Asinaremos convenios con estas empresas para realizar a FCT de marzo a xuño de 2020,
e de setembro a decembro de 2019 e 2020.
Da xestión, seguimento e avaliación da FCT encárganse os titores correspondentes a cada
grupo do ciclo formativo, coordinados polo profesor Lucas Rey Seoane.
No CM Video Disc Jockey e Son (Grupo A) Réxime Ordinario, o titor de FCT é José
Antonio Cereijo Varela.
No CM Video Disc Jockey e Son Oferta Modular, o titor de FCT é José Antonio Cascudo
Rodríguez.
No CB Informática de oficina Réxime Ordinario, o titor é Ramón Trincado Álvarez. No
caso deste ciclo, por ser de novo implantación, e ser o primeiro ano en que se imparte o
2º curso, a FCT non se iniciará até marzo do 2020.
Mentres o alumnado estea realizando a FCT estará cuberto con pólizas de seguros que a
Administración ten asinadas con mutualidades competentes e responderán, no caso de ser
necesarias, para cubrir danos a terceiros ou responsabilidade civil e para accidentes no
traballo. Para o período que vai do 1 de setembro de 2019 ao 31 de agosto de 2021, dita
compañía será Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros e Reaseguros.
Cada alumno en prácticas recibirá unha copia da póliza e deberáa levar sempre consigo
nas prácticas para poder facilitar os datos da póliza no caso de que ocorra algún accidente
ou sinistro.
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É tamén importante sinalar que ao longo deste curso escolar se prevén dúas ordes de
bolsas/axudas que convoca a Consellería de Educación para os alumnos que realicen a
FCT neste curso escolar, e que se publicarán no DOG na data correspondente, con prazo
dabondo para informar ao alumnado.
O alumnado que realizará a FCT no curso 2019/20 faráo nos períodos que se indican na
seguinte táboa:
Período de realización da FCT

Ciclo Formativo

- marzo - xuño de 2020 (período ordinario da FCT)

-CM Video Disc Jockey e Son

Data previsoria aínda sen decidir.

(Grupo A) Réxime Ordinario
-CB Informática de oficina
Réxime Ordinario

- setembro - decembro de 2020

-CM Video Disc Jockey e

Data previsoria, aínda sen decidir.

Son Réxime Ordinario e
Oferta Modular

3.- PROGRAMA ERASMUS + NO IES ARCEBISPO XELMÍREZ I
O IES Xelmírez I leva participando desde o curso 2013/14 en proxectos Erasmus +. Neste
curso sumámonos ao novo proxecto “Next Station: Improving Professional Skills in
Galicia III” concedido á Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa na
convocatoria de 2019 do programa Erasmus+.
O proxecto aprobouse polo Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
(SEPIE) dentro dos proxectos de mobilidade KA102 de Formación Profesional.
O alumnado participante terá a posibilidade de facer prácticas FCT en empresas de
diferentes países da Unión Europea cunha duración de 11 semanas. Asemade, alumnos/as
recén titulados dos nosos ciclos terán a posibilidade de realizar prácticas en empresas da
UE durante 6 meses.
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Tres profesores poderán facer prácticas ou visitas en centros educativos e empresas da
Unión Europea, durante unha semana, ou participar como profesorado acompañante para
apoiar especialmente ao alumnado da FP Básica ou menores de idade.
As previsión que temos neste intres, son que un alumno titulado, teña unha mobilidade
de 6 meses en Portugal, como alumno titulado.
No período marzo-xuño, contamos coa previsión de que entre 4 e 5 alumnos/as realicen
a FCT dentro deste proxecto Erasmus +.

4.- RESULTADOS DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN QUE
DEBE

ADQUIRIR

O

ALUMNADO

NO

MÓDULO

PROFESIONAL

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO:
Código: MP1307.
Duración: 410 horas.

RA1. Identifica a estrutura e a organización da empresa en relación coas actividades
propias da instalación de infraestruturas sonoras e audiovisuais, a captación, o control,
a gravación e a edición de producións sonoras para audiovisuais e espectáculos, e a
realización de sesións de animación musical e visual.
– CA1.1. Identificouse a estrutura organizativa da empresa e as funcións de cada área.
– CA1.2. Comparouse a estrutura da empresa coas organizacións empresariais tipo
existentes no sector.
– CA1.3. Relacionáronse as características do servizo e o tipo de clientela co
desenvolvemento da actividade empresarial.
– CA1.4. Identificáronse os procedementos de traballo no desenvolvemento da prestación
de servizo.
– CA1.5. Valoráronse as competencias necesarias dos recursos humanos para o
desenvolvemento óptimo da actividade.
– CA1.6. Valorouse a idoneidade das canles de difusión máis frecuentes nesta actividade.
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RA2. Amosa hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da súa actividade profesional,
de acordo coas características do posto de traballo e cos procedementos establecidos na
empresa.
– CA2.1. Recoñecéronse e xustificáronse:
– Dispoñibilidade persoal e temporal necesaria no posto de traballo.
– Actitudes persoais (puntualidade, empatía, etc.) e profesionais (orde, limpeza,
responsabilidade, etc.) necesarias para o posto de traballo.
– Requisitos actitudinais ante a prevención de riscos na actividade profesional.
– Requisitos actitudinais referidos á calidade na actividade profesional.
– Actitudes relacionais co propio equipo de traballo e coa xerarquía establecida na
empresa.
– Actitudes relacionadas coa documentación das actividades realizadas no ámbito laboral.
– Necesidades formativas para a inserción e a reinserción laboral no ámbito científico e
técnico do bo facer profesional.
– CA2.2. Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais e os aspectos
fundamentais da lei de prevención de riscos laborais de aplicación na actividade
profesional.
– CA2.3. Puxéronse en marcha os equipamentos de protección individual segundo os
riscos da actividade profesional e as normas da empresa.
– CA2.4. Mantívose unha actitude de respecto polo ambiente nas actividades
desenvolvidas.
– CA2.5. Mantivéronse organizados, limpos e libres de obstáculos o posto de traballo e a
área correspondente ao desenvolvemento da actividade.
– CA2.6. Responsabilizouse do traballo asignado, interpretando e cumprindo as
instrucións recibidas.
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– CA2.7. Estableceuse unha comunicación eficaz coa persoa responsable en cada
situación e cos membros do equipo.
– CA2.8. Coordinouse co resto do equipo, comunicando as incidencias salientables que
se presenten.
– CA2.9. Valorouse a importancia da súa actividade e a necesidade de adaptación aos
cambios de tarefas.
– CA2.10. Responsabilizouse da aplicación das normas e os procedementos no
desenvolvemento do seu traballo.

RA3. Instala, monta, conecta, axusta e desmonta equipamentos do sistema de son en
producións audiovisuais e en espectáculos, adaptando a información contida no rider ao
espazo escénico.
– CA3.1. Realizouse a montaxe, a desmontaxe e a colocación de equipamentos do sistema
de son segundo protocolos estandarizados, en producións audiovisuais e en espectáculos.
– CA3.2. Realizouse a preinstalación eléctrica necesaria para a conexión dos
equipamentos e os accesorios de son en producións audiovisuais e en espectáculos,
considerando as especificacións do proxecto de instalación e a seguridade das persoas e
dos equipamentos.
– CA3.3. Realizouse a fabricación, a tiraxe e a recollida das infraestruturas de
cableamento de son (corrente, audio e control), tendo en conta as normas de uso e a
aplicación dunha metodoloxía que garanta o seu funcionamento e a súa relación coa
documentación técnica do proxecto.
– CA3.4. Realizouse a conexión dos equipamentos que configuran un sistema de son,
segundo as especificacións contidas na documentación técnica e as características dos
sinais de audio.
– CA3.5. Axustáronse e calibráronse os niveis de entrada e saída para cada equipamento
de son en si mesmo e con todos os da cadea, para conseguir a calidade e a funcionalidade
da instalación, aplicando técnicas de monitorización acústica e visual mediante vúmetros
e picómetros, entre outras ferramentas de monitorización.
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– CA3.6. Realizouse a comprobación visual e mecánica do estado físico dos
equipamentos de son e os seus accesorios, someténdoos a probas específicas e avaliando
o seu comportamento.

RA4. Capta, grava, controla, mestura e edita o son en producións audiovisuais e de
espectáculos, atendendo aos requisitos técnicos do proxecto e á consecución da máxima
calidade nos resultados.
– CA4.1. Situouse, verificouse e axustouse a microfonía convencional e sen fíos no
espazo escénico, segundo os requisitos do rider técnico e da normativa de RF para a
captación de son.
– CA4.2. Colocáronse os micrófonos no guindastre ou na pértega, atendendo a criterios
de obtención da mellor calidade sonora, de acordo coas necesidades do proxecto.
– CA4.3. Montáronse, configuráronse e axustáronse os envíos a monitores e a resposta
destes, asegurando unha cobertura uniforme en presión e frecuencia, e unha escoita libre
de realimentación.
– CA4.4. Preparáronse, colocáronse e axustáronse os sistemas de monitoraxe no oído para
artistas que o necesiten, tendo en conta a súa camuflaxe e a realización da mestura
necesaria para que as persoas intervenientes escoiten con calidade o seu sinal de
referencia.
– CA4.5. Axustáronse os equipamentos e o software de control, edición e mestura,
seleccionando os formatos de código de tempo, a relación máster/escravo, o uso de MIDI
e demais parámetros que interveñen na correcta sincronización dos equipamentos de son.
– CA4.6. Realizouse o control técnico da gravación en vivo e en directo, avaliando a
calidade do sinal captado e os cambios ou as continxencias posibles no escenario, co fin
de garantir a máxima calidade na gravación de son.
– CA4.7. Configuráronse os sistemas informáticos e editouse o son previamente gravado,
utilizando ferramentas de software.
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RA5. Realiza sesións de animación musical en vivo ou no programa de radio, de acordo
cos obxectivos comunicativos da sesión.
– CA5.1. Determináronse as características tipolóxicas da música axeitada á sesión de
animación musical ou ao programa de radio, anticipando os seus efectos sobre o público
de salas ou a audiencia de radio.
– CA5.2. Organizáronse os ficheiros de audio seleccionados para a sesión, a partir da
valoración das súas características sónicas, estilísticas e musicais.
– CA5.3. Planificouse a sesión musical, coordinando os recursos técnicos e humanos
dispoñibles, e documentando nunha escaleta o desenvolvemento previsible da sesión
músico-visual.
– CA5.4. Instalouse e axustouse o equipamento de disc-jockey na cabina ou no espazo de
traballo, aplicando procedementos estandarizados para a consecución dos resultados
acústicos óptimos.
– CA5.5. Mesturáronse en directo os ficheiros de audio, tendo en conta a relación entre
as características do público, a temática do evento e a consecución dos obxectivos da
sesión, e reaccionouse con procedementos estandarizados ante posibles continxencias
sucedidas durante a actuación.
– CA5.6. Mesturáronse en directo os ficheiros de audio e a locución correspondente do
programa musical de radio en directo, en difusión hertziana ou a través de internet,
valorando as características da audiencia, a duración do programa, o horario de emisión
e o rango de cobertura.

RA6. Mestura o material visual e realiza a actuación luminotécnica en vivo en sesións
de animación músico-visual, de acordo cos obxectivos comunicativos e empresariais da
sala de exhibición.
– CA6.1. Planificouse o material visual que se vaia difundir en sesións de animación
músico-visual, en relación con tendencias musicais e valorando a expresividade de
imaxes fixas, fotografías e vídeos.
– CA6.2. Realizouse a integración de pezas de animación visual para a sesión
músicovisual en programas de composición de vídeo, incorporando diversos elementos,
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determinando animacións 2D e 3D, aplicando filtros, efectos e plugins, e exportando a
peza nos seus soportes de difusión.
– CA6.3. Instalouse e configurouse o equipamento de imaxe en salas e eventos de
animación músico-visual, conectando equipamentos de reprodución, mestura e
exhibición, e asegurando o seu correcto funcionamento para sesións en vivo.
– CA6.4. Realizouse a mestura visual en vivo en sesións de animación músico-visual,
tendo en conta a coordinación das imaxes e dos vídeos exhibidos coa dinámica musical e
cos efectos luminotécnicos.
– CA6.5. Instalouse ou revisouse o equipamento de luminotecnia tendo en conta a
adaptación aos condicionantes de salas e espazos ocasionais de animación músicovisual,
e a aplicación de medidas de seguridade.
– CA6.6. Realizouse a actuación luminotécnica en vivo tendo en conta a consecución da
atmosfera pretendida, en relación coa mestura musical e visual realizada simultaneamente
na sala.

RA7. Prepara, axusta, capta e edita imaxes fixas e móbiles para sesións de animación
músico-visual, atendendo aos requisitos técnicos e artísticos do proxecto de animación.
– CA7.1. Preparáronse e axustáronse orixinais de imaxes fixas en distintos soportes,
valorando a viabilidade de reprodución ou de tratamento dixital.
– CA7.2. Realizouse a dixitalización de orixinais analóxicos de imaxes fixas de acordo
coas especificacións técnicas do proxecto.
– CA7.3. Realizouse o tratamento dixital de imaxes de mapa de bits, valorando o uso das
técnicas e as ferramentas específicas de tratamento e retoque de imaxe fixa máis
axeitadas.
– CA7.4. Realizáronse fotomontaxes de imaxes de mapa de bits, avaliando o uso de
técnicas e ferramentas específicas de montaxe e edición dixital de imaxe fixa.
– CA7.5. Realizáronse ilustracións vectoriais, integrando elementos de distinta natureza
e funcionalidade.
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– CA7.6. Captáronse imaxes fotográficas e de vídeo para pezas de animación visual,
potenciando a súa expresividade mediante recursos da linguaxe audiovisual e anticipando
a súa difusión simultánea coa música e os efectos de luminotecnia da sesión.
– CA7.7. Editáronse pezas visuais para sesións de animación músico-visual, valorando o
uso de técnicas de animación 2D e de montaxe audiovisual, en relación cos contidos
musicais das sesións e xerando os ficheiros e os soportes de difusión.

5.- PLAN DE VISITAS POR PARTE DOS TITORES AÓ CENTRO DE TRABALLO
O calendario de seguimento por parte dos titores de ciclos formativos que garanten o
correcto desenvolvemento dos programas formativos do alumnado no período de FCT,
axustarase á normativa reguladora do desenvolvemento dos ciclos formativos de
formación específica, e desenvolverase en catro etapas:
- Primeira etapa: Visitas dos titores ó centro de traballo correspondente as tarefas propias
de xestión: contacto, firma de convenios, etc..., labor a realizar con posterioridade á
elaboración desta programación.
- Segunda etapa: Presentación dos alumnos por parte dos titores na empresa. Tarefa que
farán os titores de FCT antes do mes de marzo de 2020.
- Terceira etapa: Tarefas de seguimento. Cada titor establece dúas visitas mínimas de
seguimento ó centro de traballo para observar directamente as actividades que o alumnado
realiza e rexistrar o seu propio seguimento.
- Cuarta etapa: Avaliación. Na avaliación do módulo de FCT colaborará o titor designado
por cada centro de traballo para realizar o seguimento das tarefas xunto co titor do centro
educativo.
Este calendario poderá ser completado mediante a programación por parte do titor
docente de cantas visitas ou mecanismos de contacto considere oportunos para o correcto
seguimento do alumnado que desenvolve a FCT.
Na primeira etapa, que se realizará inmediatamente antes do inicio de cada período
previsto, os titores do ciclo establecerán, en colaboración e baixo a supervisión do
coordinador de FCT, unha previsión, con datas provisionais, das visitas que se realizarán
e dos gastos que soportará con indicación dos motivos, centros de traballo que se van
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visitar, quilómetros que se percorrerán e importes previstos, que será asinada polo titor.
Cumprida a primeira etapa o documento someterase á aprobación do director/a do centro,
que mediante o seu visto e prace autorizará a realización das actividades previstas.
Na terceira etapa, e a medida que desenvolve o plan de seguimento, o titor irá recollendo
as datas reais de realización das visitas, xustificándoas mediante sinatura ou selo dos
centros de traballo visitados, así como os gastos realmente soportados. Por último asinará
a declaración de veracidade dos datos recollidos no documento.

6.- PLAN DE RECEPCIÓN DOS ALUMNOS NO CENTRO EDUCATIVO
A recepción dos alumnos no centro educativo por parte dos profesores titores terá lugar
quincenalmente para a realización de tarefas de seguimento, asesoramento e apoio.
É importante revisar na recepción do alumnado a folla de actividades semanais realizadas
no desenvolvemento da FCT, que debe ser cuberto polos alumnos/as. A verificación deste
documento servirá para ter unha referencia válida para a avaliación da FCT, xa que
permite o seguimento real do Programa Formativo aplicado.
No CM Video Disc Jockey e Son , os días e horas de recepción do alumnado serán as
seguintes:
CM Video Disc Jockey e Son (Grupo A, Rexime Ordinario): José Antonio Cereijo Varela,
xoves de 11:35 a 12:25.
CM Video Disc Jockey e Son (Oferta Modular): José Antonio Cascudo Rodríguez,
mércores de 19:00 a 19:50 horas.
CB Informática de oficina (Réxime Ordinario): Ramón Trincado Álvarez, os venres de
19:15 a 20:00.

7.- DIVULGACIÓN DOS PROGRAMAS FORMATIVOS
Dos Programas Formativos aplicados no desenvolvemento do módulo da FCT serán
informados todos os alumnos implicados (con explicación e xustificación dos contidos),
titores de centros de traballo e dirección do instituto.
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Tamén se informará e explicará, se fose necesario, a todo o resto dos membros da
Comunidade Educativa do IES ARCEBISPO XELMÍREZ I (ANPA, pais/nais,
alumnos/as e profesorado), se están interesados en coñecer ditos programas.

8.- CAPTACIÓN DE NOVOS CENTROS DE TRABALLO
Para a realización do módulo da FCT no curso 2019/20 tivéronse en conta varios factores
antes de tomar a decisión definitiva en prol dunha empresa concreta. Como máis
importantes indicamos os seguintes:
•

Empresas que garanten a mellor preparación para os nosos alumnos/as, é dicir,
que poidan desenvolver a maior parte dos contidos previstos no Programa
Formativo.

•

Capacidade produtiva e influencia operativa na comarca.

•

Emprego das novas tecnoloxías.

•

Que no futuro oferte empregos que poidan acoller ao noso alumnado.

•

Situación xeográfica máis axeitada para os intereses do alumnado.

•

Interese do empresariado.

Para a captación de novas empresas ou centros de traballo aplicamos os criterios antes
expostos e, de forma xeral, contactará coas empresas o titor/a de cada grupo do ciclo
formativo por ser a persoa con coñecemento suficiente do perfil básico do ciclo. Este
labor do titor/a do ciclo será apoiada polo coordinador da FCT.
A documentación relativa á xestión do módulo da FCT levaráa a cabo o coordinador de
FCT, utilizando a aplicación FCT-WEB (www.edu.xunta.es/fct).
Tamén se terán en conta os contactos realizados polos alumnos/as implicados e peticións
voluntarias do mundo empresarial.

9.- AVALIACIÓN
A avaliación do módulo da FCT ten por obxecto determinar a competencia profesional,
entendida esta como a habilidade para realizar papeis ou postos de traballo aos niveis
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requeridos no emprego. Xa que logo, os métodos de avaliación deste módulo débense
orientar a obter evidencia desa competencia.
A avaliación da FCT será continua, é dicir, realizarase durante todo o proceso formativo
correspondente, de acordo coa normativa reguladora.

9. PLAN DE FORMACIÓN DO PROFESORADO.
Este Plan de Formación do Profesorado preséntase como unha ferramenta de
planificación e mellora da calidade de ensino no noso centro. A través do mesmo
preténdese responder ás necesidades de formación demandadas polos distintos colectivos
docentes de acordo cos obxectivos e as liñas de traballo estabelecidas. Inténtase dar
resposta ás necesidades formativas dos docentes deste centro, ou as derivadas da
implantación de determinadas medidas de mellora do sistema educativo na actualidade e
que son necesarias para o desenvolvemento do currículo. O Plan de Formación do
Profesorado é o elemento do Proxecto Educativo no que o propio profesorado planifica e
articula as actuacións que, respecto da súa formación, considera necesarias para a
atención das necesidades detectadas no contexto do propio centro e para a elaboración e
desenvolvemento das Programacións Didácticas

1. Obxectivos.
Os obxectivos xerais que se pretenden cubrir con este plan son os seguintes:
-Desenvolver as áreas de actuación prioritarias marcadas pola consellería de
educación para o ano en curso en materia de formación.
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- Facilitar ao profesorado a formación e o asesoramento necesario para o
desenvolvemento dos currículos contribuíndo a mellóraa dos procesos de ensinoaprendizaxe nas distintas áreas e materias e a súa contribución á adquisición das
competencias básicas necesarias para unha aprendizaxe ao longo da vida.
- Fomentar a cultura do traballo en equipo, toma de decisións e acordos compartindo o
intercambio de boas prácticas profesionais e xerando unha actitude de reflexión
permanente sobre a práctica docente e as súas implicación educativas e sociais.
- Apoiar o desenvolvemento de modelos educativos e estratexias de ensino-aprendizaxe
que permitan dar resposta á diversidade e á atención personalizada do alumnado,
contribuíndo ao incremento da equidade e a igualdade de oportunidades para todas as
persoas.
- Apoiar, mediante actuacións específicas de formación, asesoramento e a confluencia de
soportes tecnolóxicos e materiais en distintos formatos, os procesos de innovación, os
plans e programas de cambio educativo e de mellorada organización escolar
desenvolvidos nos centros educativos considerados estes como referentes de todo o
proceso formativo.

2. Desenvolvemento, seguimento e avaliación do Plan de Formación.

Para a elaboración do plan seguimento e avaliación do plan de formación realizaremos
secuencialmente os seguintes puntos.
- Informar na CCP, do Plan de Formación do Profesorado para este curso.
- Levar a cabo o proceso de detección de necesidades de formación no centro educativo.
- Reunión cos asesores do CAFI para analizar e concretar as propostas de formación
xurdidas do estudo de necesidades dentro das diferentes modalidades de formación á nosa
disposición.
- Elaboración do calendario de seguimento do plan de formación.
- Seguimento do Plan de formación.
- Finalmente procederase á evaluación deste plan de formación e o estabelecemento de
propostas de mellora a partir da valoración da mesma para o próximo plan que se deseñe.

Neste curso académico os seminarios, cursos e xornadas de formación do profesorado
que se materializarán no noso IES son:
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1.- PLAN PROXECTA.
O Plan Proxecta é unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria

en

colaboración

con

diferentes

organismos

da

administración

autonómica dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros públicos a través
de programas que desenvolvan de xeito paralelo as competencias básicas e a educación
en valores.
Trátase dun plan que busca un avance nas dinámicas de mellora da calidade educativa
favorecendo a innovación nos propios centros a través de programas externos que leven
á motivación e ao traballo activo e colaborativo do alumnado e do profesorado implicado.
Para iso, o obxectivo central deste plan é construír modelos de mellora
mediante proxectos interdisciplinares integrados na programación xeral anual que
teñan un alto potencial de transferibilidade tanto no propio centro no que se orixinan como
no resto da comunidade educativa galega.
O noso centro solicitou participar nos seguintes proxectos:
- 1 .O Proxecto Salvavidas
O obxectivo central deste programa é a creación dun proxecto interdisciplinario que
traballe a doazón e o transplante de órganos desde diferentes perspectivas, de modo que
o alumnado sexa capaz de valorar o beneficios para a cidadanía do fomento da doazón de
órganos.
Levamos traballando neste proxecta de formación profesorado- alumnado desde hai 6
cursos, con gran interese pola comunidade educativa.
O coordinador deste programa é o profesor Lucas Rey Seoane.

-2. Correspondentes xuvenís 3.0
Correspondentes xuvenís 3.0 é un proxecta de escola que 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 envie 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/as que, mediante unha formación previa e
apoiados polo profesorado participante, se encargarán de informar aos demais
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compañeiros das convocatorias, carnés xuvenís, recursos e actividades que poidan ser do
seu interese.
Os correspondentes terán as seguintes funcións:
1. Xestionar un taboleiro informativo no que haberá información sobre temas do seu
interese.
2. Difundir a información que reciban a través dos medios ao seu alcance: redes
sociais, entre os delegados de clase, compañeiros de instituto…
3. Manter actualizado e ordeado o taboleiro informativo do centro.
4. Asistir ás reunións de coordinación que se convoquen, así como aos cursos de
formación organizados pola dirección xeral de xuventude e destinados aos
correspondentes.
5. Participar activamente nas actividades e tarefas resultantes do desenvolvemento
do proxecto nas titorías, nas aulas, na biblioteca e noutros espazos do centro onde
se desenvolvan as liñas estratéxicas do Plan Proxecta.
A profesora coordinadora deste programa é a profesora Iolanda López López
2.-XORNADAS XOSÉ CALVIÑO
Esta formación ten un caracter de xornadas, definidas polo CAFI como tal, e no IES
Xelmirez I representan unha liña de formacion pedagóxica cara ao desenvolvemento de
prácticas innovadoras na programacion curricular do centro.
A proposta da temática para este curso está pendente de cerrar por parte do equipo
director.

3.- PLANS DE FORMACIÓN PERMANENTE DO PROFESORADO .

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:

1- Seminario : Club de Ciencia. 20horas
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Itinerario : Club de ciencias-Ano2.
2- Seminario: Coñecendo o modelo de enriquecemento para toda a escola
(SEM). 30 horas.
Itinerario : Enriquecemento curricular. Proxecto SEMGal
3- Seminario: Redes de convivencia entre o alumnado. 20horas
Itinerario: Implementación de estruturas de apoio (equipos de axuda) no centro e
inclusión no marco do plan de convivencia
4- Curso : Iniciación SEMGal. 10 horas.
Itinerario : Enriquecemento curricular. Proxecto SEMGal
5- Curso : Últimas tendencias en Animación Musical en Vivo e aplicacións
docentes. 15 horas.
Itinerario : Últimas tendencias en animación musical e aplicacións docentes
6- Grupo de traballo:Medida do impacto económico da rede na sociedade. 30h.
Itinerario: +Camino UnE. Proxecto de investigación do impacto do gasto público no
entorno do Camiñohoras.
7- Grupo de traballo : Últimas tendencias en animación musical en vivo e
aplicacións docentes. 20 horas.
Itinerario: Últimas tendencias en animación musical e aplicacións docentes

4.- INNOVACIÓN EDUCATIVA: CONTRATOS-PROGRAMA.
Neste curso académico 2019/20 o Ies Xelmírez I súmase a convocatoria de Contratos –
Programa da Subdirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación do
Profesorado
A convocatoria 2019/20 de contratos-programa pretende 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.
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As liñas que se proponen para o noso centro neste curso son:
-

Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia. (Liña-7)

-

CON-VIVE (Liña -4)

ANEXO I: PLAN ANUAL DE LECTURA.
1. OBXECTIVOS
O plan lector para este curso 2019-2020 pretende acadar os seguintes obxectivos:
✓ Favorecer o desenvolvemento da competencia lectoescritora
✓ Colaborar na formación de lectores autónomos e críticos
✓ Potenciar o hábito lector e a competencia lectora desde todas as materias.
✓ Desenvolver as habilidades no proceso de busca de información tanto nos soportes
tradicionais como nas novas tecnoloxías.
✓ Fomentar a creatividade.
✓ Integrar a biblioteca escolar como fonte de información e pracer.

2. ACHEGAS DOS DEPARTAMENTOS AO PLAN ANUAL
O desenvolvemento do proxecto lector do centro establece un tempo diario de lectura
para todo o alumnado de E.S.O. mediante un calendario anual. Este calendario será de
aplicación desde o 1 de outubro até o 31 de maio de cada curso escolar. Nos últimos 15
días da primeira e segunda avaliación este calendario será opcional, é dicir, o profesorado
decidirá en función dos exames se mantén a actividade ou mesmo se a amplía.
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As actividades relacionadas co fomento da lectura serán establecidas nas
programacións didácticas dos distintos departamentos.
A biblioteca só se poderá utilizar como espazo de lectura no caso de que fose
reservada con tempo na folla correspondente habilitada para tal fin na biblioteca. É
importante que o alumnado dispoña do libro ou documento con anterioridade a cada
sesión.

3. PROXECTO DOS CLUBS DE LECTURA: Xelmirezle
No IES Xelmírez I funcionan dende hai tres cursos, distintos clubs de lectura:
Este curso continuaremos cos clubs de lectura do alumnado “Poza dos libros,bar
de lecturas” para alumnado de 3º de ESO e “ XelmilectorXs “ para 2º da ESO o club
de lectura Palabras Compartidas de adultos, no que coincidimos profesorado, nais/pais
e persoal non docente, e este ano comenzará a funcionar outro club de lectura “ Xelmirez
1ºESO “ para alumnado de 1º de ESO

FINALIDADES.
A finalidade primordial deste proxecto é fomentar o gusto pola lectura
como forma de diversión e ocio. Desexamos seguir compartindo o gusto pola lectura
como diversión e como aprendizaxe. Ler axiliza a intelixencia, fomenta a capacidade de
pensar e o sentido crítico das persoas.
A lectura é un instrumento esencial no desenvolvemento intelectual e
humano dos/as adolescentes, e ademais:
-Estimula a curiosidade intelectual
-Mellora os coñecementos. Quen le, aprende
-Mellora a competencia lingüística, o vocabulario e a ortografía
-Axuda a pensar, esperta o sentido crítico
-Descobre novas afeccións
-Desenvolve a fantasía e a creatividade.
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
1. CLUB DE LECTURA “Poza dos libros, bar de lecturas”
•

Este club de lectura está dirixido ao alumnado de 3º de ESO

•

A persoa responsábel do funcionamento do club de lectura é Carme Moure
Espiño, profesora de Lingua Galega e Literatura que forma parte do equipo da
biblioteca

•

Este curso trataremos de facer unha lectura cada cinco semanas, leremos obras
preferentemente en galego

•

Están programadas as seguintes actividades:
-Selección de temáticas e títulos.
-Convidar en determinadas sesións a especialistas no xénero: debuxantes, lectores
expertos, libreiros...
-Sesións de cine: seguindo a dinámica de cursos anteriores, contrastamos as
adaptacións ao cine e a obra literaria.
- Visitas ou roteiros literarios

•

As reunións presenciais serán os martes a partir das 14.30 até as 16. 20 horas, na
BIBLIOTECA. Ao comezo de cada trimestre márcanse as datas das reunións que
se celebrarán cada cinco semanas.

2.- CLUB DE LECTURA “XelmilectorXs”:
•

Este club de lectura está dirixido ao alumnado de 2º ESO e ás súas familias.

•

A persoa responsábel do funcionamento do club de lectura é Paula Ríos Estévez,
profesora de Lingua Galega e Literatura e que se incorpora este ano ao instituto e
ao equipo da biblioteca.

•

Este curso 2019-20 trataremos de facer lecturas temáticas, como nos anos
anteriores.

•

Están programadas as seguintes actividades:
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-Selección de temáticas e títulos.
-Convidar en determinadas sesións a especialistas no xénero: debuxantes, lectores
expertos, libreiros...
-Sesións de cine: seguindo a dinámica de cursos anteriores, contrastamos as
adaptacións ao cine e a obra literaria.
- Visitas ou roteiros literarios
•

As reunións presenciais serán os martes a partir das 14:30 até as 16:20 horas, na
BIBLIOTECA. Ao comezo de cada trimestre márcanse as datas das reunións que
se celebrarán cada tres ou catro semanas.

3.- CLUB DE LECTURA “Xelmirez1ºESO”:
•

Este club de lectura está dirixido ao alumnado de 1º ESO e ás súas familias.

•

A persoa responsábel do funcionamento do club de lectura é Fernando Gómez
Montiel, profesor de Lingua Castelá e Literatura e que se incorpora este ano ao
instituto e ao equipo da biblioteca

•

Este curso 2019-20 trataremos de facer lecturas temáticas.

•

Están programadas as seguintes actividades:
-Selección de temáticas e títulos.
-Convidar en determinadas sesións a especialistas no xénero: debuxantes, lectores
expertos, libreiros...
-Sesións de cine: seguindo a dinámica de cursos anteriores, contrastamos as
adaptacións ao cine e a obra literaria.
- Visitas ou roteiros literarios

•

As reunións presenciais serán os martes a partir das 14:30 até as 16:20 horas, na
BIBLIOTECA. Ao comezo de cada trimestre márcanse as datas das reunións que
se celebrarán cada tres ou catro semanas.

4- CLUB DE LECTURA “Palabras compartidas” (LECTORES ADULTOS)
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•

No grupo lector de adultos están presentes todos os estamentos da comunidade
educativa: nais/pais, profesoras/es e persoal non docente.

•

A persoa responsábel do funcionamento do club de lectura é Olga Iglesias de la
Fuente, profesora de Lingua Galega e Literatura que forma parte do equipo da
biblioteca

•

A boa acollida das actividades desenvolvidas nos cursos pasados lévanos a
mantelas durante este curso escolar 2019-20 :
Lecturas de clásicos e novidades editoriais
Poesía vivida: lecturas de poemas escollidos polos lectores/as.
Encontros con escritores
Reunións con outros clubs de lectura
Caderno de Bitácora publicado no blog.
Cadernos persoais de lecturas.
Asistir a sesións de cine, teatro, conferencias...
Organización dunha viaxe literaria.

•

As reunións presenciais dos adultos están previstas para os martes ás 18.00 horas
na BIBLIOTECA do centro. Serán cada catro ou cinco semanas.

ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
A dinámica de funcionamento experimentada nos cursos pasados acadou moi boa
aceptación por parte dos grupos lectores. Este curso repiten experiencia moitos deles,
polo que continuaremos co mesmo funcionamento que consiste basicamente en:
-

Consensuar temas, lecturas e actividades

-

Asistir ás reunións e postas en común nos horarios previstos

-

Documentar con outras materias os distintos aspectos dos temas tratados

-

Asistir ás proxeccións dos filmes adaptados das obras literarias.

-

Manter contactos non presenciais a través do correo electrónico, do whatsapp e o blog .
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MEDIOS PREVISTOS PARA A SÚA DIFUSIÓN ENTRE A COMUNIDADE
ESCOLAR.
As actividades daranse a coñecer :
-

Con carteis impresos nos taboleiros da biblioteca e da sala de profesores, nos corredores
do instituto e nas aulas.

-

No facebook do Instituto
Na blog da biblioteca: bibliotecaxelmirez1.blogspot.com
Nos blogs dos clubs de lectura : http://5palabrascompartidas.blogspot.com/
http://pozadoslibro.blogspot.com

http://xelmilectorxs.blogspot.com/

No Instagram bibliotecaxelmirez1
-

A través de material elaborado polos clubs de lectura: marcadores de libros, libriños en
miniatura, tarxetas, postais, etc.

-

Exposicións temáticas.

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Para a avaliación deste plan terase en conta o grao de cumprimento dos seguintes
aspectos:
• Cumprimento dos obxectivos.
• Organización de espazos e tempos
• Uso e organización da biblioteca.
• Estratexias de comprensión lectora.
• Fomento da lectura.
• Integración das TIC no plan.
• Implicación das familias e do entorno.
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ANEXO II: PLAN DE INTEGRACIÓN DAS
T.I.C.s
O concepto de Tecnoloxía Educativa experimentou en moi pouco tempo
profundos cambios, polo que se fai necesario chegar a unha aproximación conceptual
acorde coas finalidades educativas, e congruente coa sociedade actual, que sirva de base
e xustifique o desenvolvemento de calquera plan de actuación relacionado coa
incorporación e integración das Tecnoloxías da Información e Comunicación en
Educación.
A Tecnoloxía Educativa debe supor unha resposta teórico-práctica que nos
permita o deseño, análise, selección, aplicación e avaliación coherentes dos recursos
tecnolóxicos aplicados aos procesos de ensino-aprendizaxe.
É fundamental que os docentes dispoñan dun coñecemento teórico xustificado na
investigación-acción e a experiencia que lles permita o desenvolvemento coherente de
prácticas educativas adecuadas ás novas contornas, materiais e formatos. Estas prácticas
suporán integrar o uso das TIC co fin de promover procesos de ensino-aprendizaxe en e
para a sociedade da información.
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Polo tanto, a práctica educativa á que nos referimos, implica necesariamente unha
integración curricular das TIC, que se levará a cabo dende tres perspectivas distintas, unha
a consideración do conxunto de destrezas e competencias que supoñen o uso das TIC para
profesores e alumnos. Outra como potente recurso en mans do profesorado, medio eficaz
e motivador de presentación e tratamento da información orientado a fomentar procesos
de organización do coñecemento do mundo que ten o alumno. E a terceira como axente
de cambio, polo impacto que supoñen respecto dos modos de acceder ao coñecemento,
ao intercambio de información e á metodoloxía dos procesos de ensino aprendizaxe. Esta
práctica comportará actuacións docentes distintas pero non excluíntes, todo o contrario,
que abarcan desde a elaboración de materiais curriculares até o seu ensaio na práctica,
avaliación e posterior implementación. É necesario que este proceso sexa intencional e
planificado; trátase de deseñar situacións mediadas de aprendizaxe concretas, nas que
interveñan como elementos do proceso: o deseño, a análise, a selección, aplicación e
avaliación dos recursos tecnolóxicos centrados na aprendizaxe.
Parece existir un consenso social xeneralizado en que no mundo en que vivimos
é tan necesario dominar as ferramentas básicas destas novas tecnoloxías, destrezas e
competencias no uso das TIC, como saber ler, escribir e contar. Pero a realidade é que
mentres nos suscitamos en niveis teóricos si é necesario pasar da aula de informática a
informatizar as aulas, as novas tecnoloxías non conseguiron “entrar” no sistema educativo
máis aló do que significa dispoñer nos centros dun aula onde levar aos alumnos a “xogar”
unha vez por semana, no caso da Educación Primaria ou de crear un pequeño reino de
taifas informatizado para os profesores de Tecnoloxía ou Matemáticas no caso da
Educación Secundaria, Bacharelato. É necesario tomar conciencia dunha vez por todas, e
adoptar unha serie de medidas que vaian máis aló da dotación de ordenadores para
conseguir que a incorporación plena das TIC aos centros educativos contribúa de xeito
decidido en mellorar o proceso de ensino eaprendizaxe. Estas medidas implican políticas
que deben contemplar de xeito preferente e decidida:
•

A formación do profesorado. Orientacións curriculares que supoñan unha
verdadeira integración das TIC, que signifiquen a adecuación das prácticas
educativas ás novas contornas, medios e formatos. O colofón destas orientacións
deberá materializarse nun auténtico deseño curricular das TIC encapsulado no
resto do currículum.
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•

A elaboración de materiais en distintos soportes para desenvolver ao máximo as
súas potencialidades.

•

Mellora da xestión integral dos centro.
Na nosa opinión, a solución pasaría por conseguir que os centros chegasen a plans

descentralizados e contextualizados que supuxesen o desenvolvemento curricular das TIC
con carácter transversal nas distintas áreas instrumentales.
Esta proposta tradúcese en forma de distintas implicaciones para cada un dos
compoñentes que conforman o proceso educativo e recollémolos nos obxectivos xerais
do plan.
CONTEXTUALIZACIÓN DO PLAN TIC
O noso centro é o instituto máis antigo de Galiza. Como tal, forma parte da riqueza
educativa da comunidade e da cidade De Santiago de Compostela, declarada en 1985
Patrimonio Cultural da Humanidade pola Unesco, ao considerar que a súa beleza urbana
e a súa integridade monumental engadíanselle os profundos ecos da súa significación
espiritual como santuario apostólico e destino do máis importante movimiento relixioso
e cultural da Idade Media: a peregrinación polo Camiño de Santiago.
O IES é centro receptor dun alumnado da propia cidade a das súas parroquias
rurais, outra parte procede de concellos de bisbarras cercanas.
Os pais, a través da A.N.P.A., mostran gran interese pola formación do alumnado
e implícase nas actividades extraescolares que se organizan no instituto.
En canto ao profesorado, existe un compromiso coas tarefas de conservación do
patrimonio histórico, desenvolvéndose desde fai anos un traballo de recuperación das
riquezas do centro cuxo froito é a existencia dun museo e dunha biblioteca antiga,
excelentes soportes didácticos de múltiples actividades.
Doutra banda, cóntase tamén con profesorado preocupado por distintos aspectos
educativos, preparación do alumnado no respecto á natureza,

formación artística,

lingüística e lectora; pola preparación física do alumnado como base para un mellor
rendemento académico e unha boa saúde.
Así mesmo, nos últimos anos, destaca tamén a preocupación do Claustro do centro
por formarse e formar ao alumnado nas Novas Tecnoloxías da Información e a
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Comunicación (TIC), ao desenvolvemento das cales contribuíu en grande medida a
ampliación das aulas de informática co proxecto Abalar.
Conforme as sinais de identidade recolleitas no PEC, os principios educativos básicos
relacionados coas Tecnoloxías da Información e Comunicación son os seguintes:
•

Desenvolvemento das capacidades creativas e do espírito crítico.

•

O fomento dunha metodoloxía activa que asegure a participación do alumnado no
proceso de ensino e aprendizaxe.

•

O desenvolvemento no alumno das capacidades que lle permitan utilizar os
instrumentos e técnicas procedimentales para a súa formación. E, como obxectivo,
recóllese expresamente: “Formar nas TIC e demais instrumentos efontes de
documentación”.

OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN
1

Referidos ao alumnado:

1. Desenvolvemento de capacidades dirixidas a construír o coñecemento mediante
contornas que faciliten:
•

Unha aprendizaxe significativa.

•

traballo en equipo.

•

Situacións comunicativas.

•

Creatividade e autonomía (capacidade para resolver probelemas e actuar
autónomamente).

2. A adquisición de destrezas e habilidades relacionadas coa procura, selección, análise e
organización da información e o dominio funcional das tecnoloxías da información e a
comunicación.
3. O uso racional, critico e participativo das TIC capacitando ao alumno para:
•

Acceder á información.

•

Tratala e experimentar con ela.

•

Estabelecer relacións e asociacións.

•

Expresarse con ela.

2. Referidos á formación do profesorado:
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1. Faise necesario poñer a disposición do profesorado, espazos de reflexión sobre o uso
das TIC que lle leve a identificar con claridade os modelos pedagógicos e didácticos sobre
os que quere aplicar estas tecnoloxías.
2. É imprescindíbel mellorar a competencia do profesorado na utilización de TICs para
organizar, incorporar e desenvolver estratexias de ensino no novo contexto da sociedade
da información.
3. É indispensábel a utilización das TIC como un medio eficaz e motivador de
presentación e tratamento da información orientado a fomentar procesos de organización
do coñecemento do mundo que ten o alumno.
4. Unha das principais características do profesorado é o seu heteroxeneidade, tanto na
competencia das ferramentas informáticas como na súa experiencia desde o punto de vista
educativo. Deben suscitarse solucións desde o ámbito da Formación do profesorado
(inicial e permanente) que recollan o paso cronolóxico por un itinerario composto por
varios estadios:
Alfabetización no uso das TIC. (Destrezas na utilización de software e hardware).
•

Capacitación didáctica.

•

Adaptación de materiais.

•

Produción de materiais.

•

Avaliación.

3. Referidos á xestión do centro e recursos:
Suscitamos dúas finalidades:
•

Fomento e desenvolvemento da comunicación exterior, é dicir coa contorna en xeral
coa Comunidade Educativa en particular; e interior, isto é, a través do acceso e
xestión de datos, documentos, servizos e en xeral da xestióna dministrativa global do
centro.

•

Facilitar unha mellor organización e xestión de servizos e recursos. Outra medida de
suma importancia, en consonancia co anteriormente exposto, é contemplar a función
específica do tecnólogo educativo, como profesional coñecedor dos procesos
comunicativos de ensino e aprendizaxe, das contornas educativas e das súas
necesidades, capacitado para impulsar, como figura interna nos centros, todo este
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proceso e elaborar propostas abertas e contextualizadas que consideren a experiencia
dos profesores e apoien as súas actuacións cos alumnos. En calquera caso, hoxe en
día o coñecemento e uso de medios didácticos e recursos tecnolóxicos en xeral resulta
imprescindíbel para todos os profesionais da educación, con independencia do nivel
educativo no que desenvolvan a súa actividade. Agora ben, a figura do tecnólogo
educativo, faise imprescindíbel se pensamos que o que se trata é de dispoñer nos
centros de auténticos especialistas en deseñar, aplicar e evaluar estratexias de
intervención educativa (planificación, organización, orientación…) que consideren a
utilización de recursos tecnolóxicos e, á súa vez, organizar e planificar os recursos
tecnolóxicos das institucións educativas para o seu máximo aprovetamiento.
4. Referidos ao currículo, hase de conseguir:
•

Integrar as TIC en cada área instrumental de forma transversal.

•

Confeccionar un deseño curricular das TIC que supoña o desenvolvemento
curricular das TIC, dende a perspectiva transversal ás áreas instrumentales, que
debería tender a contemplar os seguintes aspectos:
-

A explicitación consensuada do propio plan.

-

Unha fundamentación teórica ou marco teórico común.

-

Selección e secuenciación de contidos e relación cos contidos das áreas
instrumentais.

-

Criterios de tratamento.

-

Temporalización.

-

Supostos metodológicos.

-

Criterios de organización espazo-temporal.

-

Estabelecer os materiais didácticos a utilizar.

-

Deseño de actividades.

-

Avaliación.

As necesidades ou obxectivos son:
· Desenvolver o currículo das distintas materias.
· Facilitar o labor do profesorado na elaboración de materiais didácticos e de organización
académica.
· Desenvolver a xestión administrativa do Centro.
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· Estabelecer canles de comunicación entre os diferentes estamentos (pais, profesorado,
alumnado).
· Facilitar o acceso ás TIC do alumnado en todas as categorías.
· Garantir a impartición dos contidos referidos ás TIC nas concreciones curriculares de
todas as materias.
· Introducir as TIC na aula de xeito cotián, é dicir, instalación progresiva de ordenadores,
encerados dixitais, proxectores e altofalantes en todas as aulas.
· Estabelecer unha zona wifi en todo o centro.
· Asegurar que se dispoñen dos recursos necesarios para que se cumpra o disposto nas
programaciones referido ás TIC.
· Incorporar as TIC ás necesidades do profesorado.
· Actualización dos programas instalados.
· Priorizar os investimentos nas aulas.
· Xestión dos recursos.
· Coordinación do Plan e Necesidades.
· Coordinación do Plan e Necesidades: coordinador ABALAR, secretaria, xefes de
departamento.
· Os recursos, no caso de que sexan específicos, que non facilite Abalar, deberíanse poder
xestionar desde os Departamentos.

ORGANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS DISPONÍBEIS
1. REDES
Existen 2 redes no Centro:
Zona Abalar:
-

Fibra

-

Red Educativa

-

Puntos Wifi

Zona Administrativa e aulas non Abalar
-

Fibra
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-

Red Educativa

-

Puntos Wifi

2. WEB
Páxina web do Centro: http://www.edu.xunta.es/centros/iesarcebispoxelmirez/
(atópanse todos os documentos institucionais do Centro). Pódese acceder a través dela a
aula virtual e ás cualificacións e faltas do alumno. Ademais do anterior atopamos: Noticias- Historia do Centro- Zona: Departamentos, Alumnos/as e Pais/Nais,
Biblioteca.- Cultura: Museos, Publicacións, Arquivo histórico, etc.
-Aula virtual: Plataforma MOODLE para o profesorado que poñen a disposición do
alumnado material didáctico e foros de traballo

MANTEMENTO:
- Apoios da Unidade de Atención a Centros.
- Apoios dunha empresa externa (elinfo).
-Coordinador TIC do centro.

ANEXO III: MECANISMOS DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DE AUX. DE
CONVERSA.
A posibilidade de contar con profesorado auxiliar de conversa é fundamental
para os Departamentos de Francés, Inglés e Lingua Galega e Literatura (Portugués) para
o noso centro, no que se presta unha grande atención ao estudo das linguas estranxeiras
como se pode comprobar polo desenvolvemento das seccións bilingües en distintas
materias.
A súa actividade está encamiñada a potenciar, en colaboración co profesorado
titular, as destrezas orais do alumnado.
No caso do profesorado das materias non lingüísticas (DNL) que imparten ensino
bilingüe a colaboración de profesorado nativo no desenvolvemento das súas clases tamén
é importante.
O profesorado auxiliar de conversa forma parte dos Departamentos e polo tanto
a súa tarefa está planificada como a do resto do profesorado que forma parte do mesmo.
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O desenvolvemento das súas actividades realizarase conxuntamente co
profesorado da materia correspondente, que poderá aportar a súa experiencia docente,
ademais de colaborar na orientación pedagóxica (asesoramento, busca de recursos …).
Desde os Departamentos, e por parte do profesorado encargado da Coordinación
do Bilingüe, faise un seguimento, revisando o traballo co alumnado, pedíndolle que
elabore materiais sobre aspectos lingüísticos e socioculturais.
Observamos a súa práctica docente.
Coordinamos co profesorado tanto da lingua estranxeira como de DNL para
planificar as actividades, elaborar materiais e buscar recursos.
Elaboramos os materiais de forma conxunta.
Temos unha (1) hora semanal para a preparación e reflexión acerca das
actividades, e ao longo do curso desenvólvense moitas reunións conxuntas con todos os
profesores implicados nas Seccións Bilingües.
As auxiliares dispoñen dunha ficha de seguimento das clases para ir comprobando
a evolución da súa actividade nas aulas e no centro e ver se hai algún aspecto susceptíbel
de mellora.
Mantemos unha comunicación fluída e aberta.

AVALIACIÓN
- Observación sistemática da práctica docente.
- Observación da participación nas actividades propostas desde os Departamentos
de Francés, Inglés e Lingua Galega e Literatura (mesmo recoñecendo o carácter
voluntario da súa participación nas actividades extraescolares e complementarias
propostas).
- Valoración da súa colaboración na elaboración de materiais ( lingüísticos e de
cultura e civilización do seu país).
- Reflexión, ao final de súa estadía, da súa experiencia, para que aporten
comentarios, suxestións e melloras.
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Esta Programación Xeral Anual foi aprobada polo Consello Escolar do IES Arcebispo
Xelmírez I na súa sesión ordinaria do 23 de outubro de 2019.

Santiago, a 24 de outubro de 2019.

Manuel Portas Fernández,
Director.
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