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Contextualización do Instituto 
 

O IES “A Sardiñeira” defínese como un Centro público, 
pluralista, tolerante e respetuoso con tódalas tendencias culturais, 
ideológicas e relixiosas. Un Centro que sexa núcleo de convivencia 
demócratica, integradora e participativa, no que se inculquen uns 
valores, actitudes e unha capacidade crítica, ademais de 
responsabilidade, espírito de  traballo e disciplina, solidariedade no 
máis amplo senso da palabra, repecto á diversidade idelóxica, 
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cultural e racial, sensibilización pola conservación e mellora do 
medio ambiente e hábitos de deportividade, orde e limpeza. 

Ubicado nunha zona periférica da cidade da Coruña, ben 
comunicado, preto da estación do ferrocarril e de autobuses, nunha 
zona con ampla oferta educativa: Centros de Primaria, Secundaria e 
Formación Profesional, un Museo de Arte Contemporáneo e 
Eléctrico de Unión–Fenosa e boas instalacións deportivas nas 
proximidades como piscinas, pistas polideportivas e un parque 
urbán a carón do Instituto. Na situación socio-económica e cultural 
das familias predominan os pequenos industriais e asalariados, 
sendo o medio socioeconómico medio ou medio-baixo. A Coruña é 
unha cidade cosmopolita, de 250.000 habitantes, cidade de 
servicios, portuaria e con vocación netamente europea, dotada de 
Universidade, Aeroporto e accesos adecuados.  

O PEC do centro ofrece ós alumnos/as que opten por este 
centro a posibilidade de desenvolver tódalas dimensións do ser 
humano: intelectuais, volitivas, afectivas, estéticas, relacionais, 
relixiosas, morais, etc. en colaboración coas demais instancias 
educadoras. 

 
2. Ensinanzas 
 Actualmente o Instituto oferta as seguintes ensinanzas: 
 

ESO Bacharelato 
Ciclos Formativos F.P. 

Grao Medio Grao Superior 

Os 4 cursos Ciencias e 
tecnoloxía. Laboratorio 

Laboratorio de 
análise e control 
de calidade 

 
Humanidades 
e ciencias 
sociais. 

 Química industrial 

   

Laboratorio de 
análise e control 
de calidade 
(Oferta modular 
vespertina) 
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3. Obxectivos a conseguir 

• Un Centro de convivencia democrática, integradora e 
participativa. 
• Insertar activamente ao mesmo no contorno. 
• Fomenta-las actitudes de responsabilidade, traballo, disciplina 
e espírito crítico. 
• Solidariedade no máis amplo senso. 
• Respecto á diversidade ideolóxica, cultural e racial. 
• Sensibilidade pola conservación e mellora do medio ambiente. 
• Hábito de deportividade, orde e limpeza. 
• Mellora-lo funcionamento dos Departamentos e Titorías 
mediante actuacións coordinadas. 
• Mellora-las liñas de información e comunicación para atende-
las demandas da comunidade educativa. 
 
 

4. Datos do Centro 
• Dotación presupuestaria: 1     3       0       8        2       0 € 
• Alumnado: 378 alumnos que proceden do núcleo urbano e 
dos CEIP adscritos “Rosalía de Castro”, “Xosé Cornide”, 
“Wenceslao Fdez Flórez” e “CPR Karbo”. 

 
 É necesario sinalar o incremento de alumnos estranxeiros nos 
últimos anos, coa aparición dalgunha situación problemática debido 
as diferencias culturais, de linguas, relixións, etc. que se intentan 
solucionar coa axuda do Departamento de Orientación. 
 

 
5. Horario do Instituto 

O horario para ESO e Bacharelato estará comprendido entre 
as 8,45 e as 14,25, con dous recreos, e os martes de 16,30 a18,10. 
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Para os Ciclos diurnos de 8,45 a 14,15, cun recreo, e de 16,30 a 19 
horas; os de horario vespertino de 16,30 a 21,30. 
 
6. Medidas de atención a diversidade 
 As medidas utilizadas son as seguintes: Reforzo educativo, 
Adaptacións curriculares, Programas de Diversificación Curricular, 
Programas de inmersión lingüística. 
 
A nivel de aula son fundamentais os aspectos: 

• Organización, recursos, concreción individual de todos e cada 
un dos alumnos en relación de cómo ensinar e aprender. 

 
A nivel do centro velaremos por ter en conta: 

• Coordinación de primaria e secundaria, avaliación inicial, 
detección de necesidades específicas. 

 
A nivel de profesorado e o seu labor docente: 

• Orientacións para traballar os contextos complexos. 
 
A nivel de familia e o seu entorno próximo: 

• Facilitar nexos de comunicación. 
 
 O titor/a é o nexo de unión do Departamento de Orientación e 
a Xunta de Profesores de nivel para: 

1. Poñer en contacto ó profesor/a de Pedagoxía 
Terapéutica co profesorado da área implicada nos 
apoios. 

2. Transmitir a información do Departamento de 
Orientación do centro de aquel alumnado que necesite 
unha atención individualizada. 

3. Toma-las decisións pedagóxicas a aplicar na aula ante 
unha problemática concreta. 

4. Recoller información sobre un alumno/a para as 
entrevistas coas familias. Estas entrevistas centraranse 
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en informar á familia do alumno sobre os recursos e 
materiais con que conta o Centro, co obxecto de dar 
resposta ás demandas e necesidades que poidan 
plantexarse. 

5. Colaborar cos profesores/as sobre a orientación 
académica e profesional dos alumnos. 

6. Aspectos organizativos: relacionados cos 
agrupamentos, tempos e espacios. 

7. Avaliación inicial (valoración psicopedagóxica e de 
aprendizaxe.) 

8. Horario semanal do alumno. 
9. Programa de traballo (Obxectivos, habilidades persoais, 

sociais e de autonomía, actividades, materiais e 
emprazamentos) 

10. Criterios de avaliación do alumno e do programa. 
11. Calendario de control e seguimento do plan. 

 
Os Profesores responsables terán en conta os aspectos 

relacionados coas medidas curriculares implicando departamentos, 
equipo docente e titores. 

 
 

7. Materiais Transversais 
 Trátase de introducir diferentes temas que a xuízo do 
profesorado poden ser de utilidade para a vida persoal dos 
alumnos, como a igualdade de oportunidades, a non discriminación 
racial, a educación vial, utilizando debates, vídeos, charlas, internet 
para acceder as páxinas Web, bibliotecas, diapositivas, CD´s, 
dossiers, cadernos de traballo, libro de texto, etc. 
 
 
8. Didáctica organizativa 
O PCC do IES trata os seguintes aspectos: 

• Proposta e secuenciación dos obxectivos xerais de Etapa. 
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• Criterios metodolóxicos de carácter xeral. 
• Decisións do proceso de avaliación. 
• Criterios e procedementos para a organización da atención a 
diversidade do alumnado. 

 
 
 
9. Plan de Acción Titorial 
 Desenvolve que tratar nas sesións de titoría e a 
temporalización das actividades a levar a cabo por cada titor co seu 
grupo: 

A) Actividades Informativas 
1.Xornada de recepción de alumnos. 
2.Normas de convivencia. 
3.Confección dun cuestionario persoal. 
4.Elección do delegado do curso. 
5.Preavaliación 
 
B) Actividades de Seguimento 
Postavaliación1 
1.Orientación académica. 
2. Análise da situación do grupo. 
3.Entrevistas cos pais. 
4.Técnicas de estudio. 
5.Preavaliación. 
 
C)Actividades para a comunicación e a cohesión do grupo 
Postavaliación 2 
1.Resolución de conflictos. 
2.Desenvolvemento das habilidades sociais. 
3.Mellora da autoestima. 
4.Problemas académicos. 
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D)Actividades de Aprender a Aprender 
1.A planificación do tempo de estudio. 
2.As condicións ambientais para o estudio. 
3.Optativas e futuro 
 
 
E)Actividades para a toma de Decisións Académicas e 
Profesionais. 
1.Itinerarios formativos. 
2.Toma de decisións. 
3.Consello orientador. 
 

 O titor/a debe coordinar tanto a avaliación, como os procesos 
de ensinanza-aprendizaxe, así como a función da orientación 
persoal dos alumnos, co apoio no seu caso do D.O. 
 O horario do titor/a incluirá unha hora semanal para o 
desenvolvemento das actividades de titoría con todo o grupo de 
alumnos. Así mesmo deberá incluír dúas horas semanais para 
atención ós pais, relación co departamento de orientación, e outras 
tarefas relacionadas coas titorías. 

 Estas horas de titoría comunicaranse ós pais e ós alumnos ó 
comezo do curso académico. 

 
 
10. Metodoloxía 
 En canto a metodoloxía non se establece un método concreto, 
senón flexible e adaptado ás necesidades de cada alumno/a. Con 
carácter xeral: Investigación, clase maxistral, proxectos, elaboración 
de fichas, traballo de campo, ensinanza programada. 
 
 A coherencia pedagóxica será o resultado dun proceso de 
axuste continuado, establecendo plans e proxectos específicos de 
actuacións. 
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11. Actividades 
 Segundo a finalidade podemos levar a cabo distintos tipos de 
actividades na aula: 
 Actividades de introducción-motivación. 
 Actividades de coñecementos previos. 
 Actividades de desenrolo. 
 Actividades de consolidación. 
 Actividades de reforzo. 
 Actividades de recuperación. 
 Actividades de ampliación. 
 
 
12. Avaliación 
 Realizaranse: avaliación inicial, formativa, sumativa ou final. 
 Os procedementos utilizados serán a observación directa, a 
asistencia, participación, cadernos, intercambios orais, probas 
específicas, traballos etc. 

 



