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I. OBXECTIVOS PEDAGÓXICOS E DE FUNCIONAMENTO

1. Analizar a situación académica co fin de optimizar o rendemento académico.

2. Diminuír  o  fracaso  escolar  e,  asemade,  mellorar  o  rendemento  académico  do

alumnado con maiores capacidades

3. Potenciar e aumentar a presenza da lingua galega como medio de comunicación

4. Continuar a mellorar as titorías de grupo

5. Coordinar e mellorar o traballo da Comisión de Coordinación Pedagóxica

6. Dinamizar o funcionamento dos Departamentos Didácticos e coordinar o labor dos

membros que o integran.

7. Diminuír o absentismo dos alumnos e das alumnas

8. Mellorar o proceso de avaliación  dos estudantes

9. Atención ós alumnos pendentes en materias de cursos anteriores

10. Favorecer a convivencia entre tódolos membros da comunidade educativa

11. Mellorar a disciplina dos alumnos e das alumnas

12. Continuar mellorando o funcionamento da Biblioteca do centro, fomentado o seu uso

e actualizándoa coas últimas novidades .

13. Aproveitamento  dos  novos  recurso  tecnolóxicos  do  centro  a  través  dun plan  de

integración das novas tecnoloxías da información e comunicación.

14. Fomentar comportamentos e hábitos saudables

15. Plan Lector
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II. OBXECTIVOS ESTRUCTURAIS E ECONÓMICOS

1. Posta ó día das instalacións do edificio de Secundaria do IES Otero Pedrayo:

2. Mantemento edificio anexo

3. Coordinar o funcionamento axeitado das dúas instalacións que se utilizarán durante  o

curso 2017-2018

4. Apertura do centro ó contorno

5. Facilitar o emprego das novas tecnoloxías ó alumnado do centro.

6. Completar, perfeccionar e facer práctico o plan de seguridade do centro.
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III. MEDIDAS E RECURSOS CARA Á CONSECUCIÓN DOS 
OBXECTIVOS PEDAGÓXICOS E DE FUNCIONAMENTO

III.1. Analizar a situación académica co fin de optimizar o rendemento
académico a partir de avaliacións externas e internas.

Para acadar este obxectivo realizaranse os seguintes estudos da situación académica:

III.1.1. Análise externa

-Probas  de  Acceso  Universidade:  téñense  en  conta  sobre  todo  as  de  xuño.  Esta
porcentaxe de aprobados analizarase tendo en conta a tipoloxía de alumnos que se presentan
(estudos  diúrnos,  nocturnos,  de  anos  anteriores  e  asignados  a  este  centro  desde  a  xefatura
territorial para acudir ás probas de acceso) facendo incidencia nos estudos diúrnos que son os máis
numerosos. Os datos son positivos. Análise na C.C.P. e información ó claustro  e Consello Escolar.

III.1.2. Análise interna nos equipos de avaliación de grupo e na CCP

-Análise por grupo nas xuntas de avaliación:

Para que a coordinación do equipo educativo do grupo sexa máis eficaz, ó remate de cada
avaliación farase unha análise exhaustiva de cada grupo, tanto do rendemento académico coma
funcional. Para isto teranse en conta as estatísticas de resultados de grupo, seguimento de alumnos
que participan en  agrupamentos transitorios (lémbrase que cunha cualificación superior a 6 puntos
ha de volver ó grupo de referencia e na avaliación final, facendo o exame do grupo de referencia,
poderá  sacar  unha  cualificación  superior),  ACI...  O  titor  comunicará  á  Xefatura  de  Estudos
aquelas incidencias que se afasten dun funcionamento que se poida considerar coma normal.

-  Ademais,  e  especialmente  logo  da  primeira  avaliación  estableceranse  medidas
pedagóxicas e organizativas relativas á recuperación da avaliación anterior.  Durante o segundo e
o terceiro trimestre terá lugar a recuperación da 1ª e a 2ª avaliación respectivamente. O sistema de
recuperación virá determinado pola programación didáctica do Departamento,  con arranxo aos
obxectivos mínimos establecidos para cada unha das avaliacións.  Así pois,  poderá haber  unha
convocatoria de recuperación da 1ª avaliación e outra da 2ª avaliación. 

-  Naqueles  grupos  nos  que  se  produza  un  menor  rendemento  académico,  ou  un mal
funcionamento, e se o titor, profesores ou o Departamento de Orientación o consideran necesario,
farase unha reunión co fin de determinar  as causas de dita anomalía e buscar solucións que axuden
a reconducir dito problema. Nos grupos de 1º ESO farase un seguimento especial a través de
reunións mensuais no primeiro trimestre.

-Transcorrido un tempo prudencial, analizarase o resultado das medidas propostas nestas
reunións de reorganización de grupo. 

-Análise por grupo, materia e curso na CCP, Departamentos didácticos e outros 
equipos pedagóxicos:

-En cada  avaliación farase unha estatística por grupo,  materia e curso,  que se deberá
analizar  na  xunta  de  avaliación,  nos  distintos  departamentos  e  no  seo  da  Comisión  de
Coordinación Pedagóxica segundo  corresponda. Destes distintos tipos de análise debe quedar
constancia nos documentos ou actas respectivas, é dicir: acta ou incidencias da avaliación, actas
dos departamentos e actas da C.C.P.
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III.2. Estratexias organizativas de atención á diversidade

III.2.1. Medidas organizativas de atención á diversidade

No Plan Xeral de Atención á Diversidade do centro, e na súa concreción anual, recóllense todas as
medidas ordinarias e extraordinarias de atención á diversidade contempladas no noso IES. Entre
elas destacamos as seguintes medidas organizativas:

a.- Reforzos na áreas instrumentais básicas:
O alumnado dos cursos 1º  e 2º da ESO que presente dificultades continuadas no proceso de
aprendizaxe, en particular nas materias lingüísticas, poderá quedar exento de cursar a materia de
Segunda Lingua Estranxeira. Neste caso recibirá reforzo educativo naqueles aspectos en que se
detectasen as dificultades. Nos seus documentos de avaliación figurará coa mención de exento/a.
A competencia da decisión recaerá na dirección do centro, oídas as nais, os pais ou os titores/as
legais do alumnado afectado pola medida.
Para o alumnado de 1º da ESO:

- No caso do alumnado procedente de 6º de educación primaria, dos centros adscritos, ao
remate do curso,  realizarase unha proposta de alumnado exento de cursar a 2ª Lingua
Estranxeira en 1º e 2º da ESO. O profesorado titor, coa colaboración do departamento de
orientación, elaborará un informe e recollerá a opinión da familia do alumnado proposto;
no mes de xuño, remitirá dita documentación ao departamento de orientación do IES. No
momento de formalización da matrícula en 1º da ESO, as familias marcarán no sobre a
opción EXENTO.

- No caso do alumnado que vaia repetir 1º da ESO e cursara a 2ª Lingua Estranxeira, a
proposta da exención realizarase na sesión de avaliación extraordinaria de setembro. O
profesorado titor, coa colaboración do departamento de orientación, elaborará un informe
e recollerá a opinión da familia do alumnado proposto para quedar exento de cursar a 2ª
Lingua Estranxeira.  No momento  de formalización da matrícula,  marcarán no sobre a
opción EXENTO.

Para o alumnado de 2º da ESO:
- Para o alumnado que promocione a 2º de ESO ou repita 2º ESO e cursara a 2ª Lingua

Estranxeira, a proposta da exención realizarase na sesión de avaliación extraordinaria. O
profesorado titor, coa colaboración do departamento de orientación, elaborará un informe
e recollerá a opinión da familia do alumnado proposto para quedar exento de cursar a 2ª
Lingua Estranxeira.  No momento  de formalización da matrícula,  marcarán no sobre a
opción EXENTO.

De xeito  excepcional, na sesión de avaliación inicial do 1º  e 2º curso,  poderá proporse algún
alumno ou alumna non proposto inicialmente.

- Nas dúas horas semanais da 2ª Lingua Estranxeira, o alumnado exento recibirá reforzo educativo
naqueles aspectos  en que  se detectasen as dificultades.  Corresponderalle,  preferentemente,  ao
profesorado  dos  departamentos  de Lingua Galega e  Literatura e  Lingua Castelá e  Literatura.
Cando o profesorado deste departamento non teña dispoñibilidade horaria, a impartición poderá
recaer no departamento de Matemáticas (en 2º de ESO, no curso actual).

b.- Desdobres:
Consiste  en  distribuír  ao  alumnado  dun  grupo-clase  en  dous  subgrupos  estables  que  reciben
docencia ao  mesmo tempo  por  parte  de  dous  profesores/as  distintos.  O grupo  divídese  pola
mitade, seguindo a orde de lista. 
No curso 2017/2018:

 Inglés: 1º ESO (todas as sesións semanais).
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 Física e Química: 2º-3º-4º ESO e 1º-2º bacharelato (unha hora semanal para laboratorio).
 Bioloxía  e  Xeoloxía:  1º-3º-4º  ESO  e  1º-2º  bacharelato  (unha  hora  semanal  para

laboratorio).

c.- Agrupamentos específicos/flexibles:
Consiste en facer desdobramentos transitorios en determinadas materias cos alumnos e alumnas
que presentan atraso académico pero teñen posiblidades de alcanzar os contidos mínimos do curso
de referencia.

O alumnado permanecerá no agrupamento o 100% do horario semanal que lle corresponda a estas
materias. 

O número máximo de alumnos de cada agrupamento non será superior a 10, preferentemente 8.

Nas  sesións  de  avalición  (inicial,  primeira  e  segunda  avaliacións)  realizarase  a  proposta  do
alumnado así como a concreción das materias que cada un vai cursar no agrupamento.

O alumnado proposto para cursar algunhas áreas en agrupamentos deberán contar cun informe
individualizado elaborado polo profesor titor  en colaboración co departamento de orientación,
xustificando as razóns desta medida. Deixarase constancia escrita da opinión da familia.

O equipo de profesores e profesoras e o departamento de orientación realizarán un seguimento
individualizado de cada alumno/a co fin de que poidan integrarse a tempo completo no grupo de
referencia. Esta decisión deberá tomarse na xunta de avaliación.

Na avaliación final ordinaria, valorarase a efectividade da medida, e proporase a continuidade ou
non nela.

A participación nos agrupamentos farase constar  nos documentos de avaliación como reforzo
educativo (RE).
No curso actual, comezan a partir do día 5 de outubro, data da avaliación inicial.

 En 1º ESO: en Lingua Castelá, Lingua Galega e Matemáticas (3 grupos).
 En 2º ESO: en Lingua Castelá, Lingua Galega (3 grupos).

d.- Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento (PMAR):
Dirixidos  preferentemente  a  alumnos  e  alumnas  que  presenten  dificultades  relevantes  de
aprendizaxe non imputables á falta de estudo ou esforzo. 
Neste  programa utilizarase unha metodoloxía específica a través da organización de contidos,
actividades prácticas e, de ser o caso, de materias diferentes ás establecidas con carácter xeral, coa
finalidade de que os  alumnos e as alumnas poidan cursar o  cuarto  curso pola vía ordinaria e
obteñan o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. 

O procedemento a seguir é o seguinte:
a) Realizada a avaliación extraordinaria, o equipo docente realizará unha proposta razoada do

alumnado que se podería incorporar ao programa. Esta proposta concretarase cun informe
individualizado elaborado polo titor/a, que será remitido ao departamento de orientación e
no cal se fará constar:
- a competencia curricular de alumno/a en cada materia,
- as dificultades de aprendizaxe presentadas,
- as medidas de atención á diversidade aplicadas
- os motivos polos cales o equipo docente considera a conveniencia de que o alumno/a
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se integre no programa.
b) A persoa que exerza a xefatura do departamento de orientación realizará unha avaliación

psicopedagóxica a cada un dos alumnos e das alumnas propostos/as polo equipo docente
para incorporar  ao  program. No informe correspondente a esa avaliación deben constar,
entre outros aspectos, as conclusións das reunións co profesorado titor e cos pais, as nais ou
titores/as  legais  de  cada  alumno  e  alumna,  para  lles  formular  a  conveniencia  da  súa
incorporación a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento. 
Deixarase constancia escrita da opinión da familia.

c) Posteriormente,  unha  comisión  formada  pola  xefatura  de  estudos,  a  xefatura  do
departamento  de orientación e  o  titor/a  do  alumno/a  valorará  os  informes emitidos  e  a
opinión do pai/nai/titores legais do  alumn0/a,  e  realizarán unha proposta  á dirección do
centro sobre a incorporación ao programa.

d) Compete á dirección elevar a proposta de autorización sobre a incorporación do alumno/a
ao  servizo  provincial  de  Inspección Educativa.  Á solicitude  achegaráselle  a  relación de
alumnado proposto e a relación de profesorado que vai impartir cada ámbito.

e) O  servizo  provincial  de  Inspección  Educativa  emitirá  a  autorización  expresa  para
desenvolver os programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento que cumpran cos
requisitos establecidos e que será comunicada aos centros antes do comenzo do curso.

O número de alumnado que forme parte do PMAR non será superior a dez e inferior a cinco.

e.- Atención docente do profesorado de PT/AL
O alumnado con necesidades específicas de apoio educativo poderán recibir  atención docente
directa por parte do profesorado de pedagoxía terapéutica e/ou de audición e linguaxe, previa
avaliación psicopedagóxica, responsabilidade da xefatura do departamento de orientación. 
Tales actuacións levaranse a cabo normalmente dentro da aula, xunto do resto do alumnado dese
grupo, e só poderán levarse fóra dela en casos excepcionais que estean debidamente previstos nas
adaptacións curriculares e durante un tempo que non excederá a terceira parte da xornada escolar. 

III.2.2. Medidas de mellora para os alumnos que desexan progresar 
academicamente

-Posta  en  marcha  de  experiencias  educativas  para  alumnos  que  desexan  progresar
academicamente como plans bilingües, cursos de apoio,  clubs de lectura -Ptolomeo, tolomeu-,
concursos  ou  viaxes literarios  e  científicos,  programa abalar, e outros  plans e programas que
poidan xurdir.

-Apoio ao Programa da Sección bilingüe inglés-galego en matemáticas e bioloxía que se
desenvolve no Instituto.  Propiciar  o  que  se poidan formar,  para próximos cursos  académicos
noutras materias. 

1º de ESO : un grupo de Bioloxía e Xeoloxía bilingüe en inglés.

En Matemáticas hai un grupo na modalidade de ensino bilingüe en 3º e 4º de ESO e

en 1º e 2º de Bacharelato.

-Propiciar  e  colaborar  cos  Departamentos  de  linguas  estranxeiras  na  realización  de
actividades nas que utilicen o francés, ou o inglés, como lingua de comunicación, xa sexa a través
das  actividades  internas  do  Departamento,  actividades  que  permitan  relacionarse  aos  nosos
alumnos con outros  doutra  comunidade lingüística,  e  que estean dentro  do  mesmo programa
(teatro,  panxoliñas, coro,  cine,),  así como actividades a desenvolver fóra das nosas fronteiras,
desde visitas, viaxes culturais ou intercambios con Centros Educativos estranxeiros.... 
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III.2.3. Proxecto Abalar: 

-  Aportación  de  recursos  pedagóxicos,  humanos  e  económicos,  na  medida  das
posibilidades do centro,  para que este proxecto de emprego de medios dixitais por alumnos e
profesores de 1º e 2º de E.S.O. obteña un resultado positivo.

Dotarase ao profesorado do material necesario para o exercicio da súa función dentro do

proxecto Abalar (portátiles...)

III.3. Potenciar e aumentar a presenza da lingua galega como medio 
de comunicación no centro

-Durante o presente curso 2017-2018 bota a andar un novo equipo de EDLG coordinado
por Daniel Lorenzo Valdivieso. O obxectivo é ir creando paseniñamente unha rede cada vez máis
ampla de alumnas e alumnos,  docentes,  persoal de administración e servizos,  e nais e pais do
alumnado implicada na valorización e normalización do uso da nosa lingua no IES Otero Pedrayo.

Xunto  co  coordinador  forman parte  permanente  do  EDLG as  profesoras  Concepción
Fernández Vázquez e Belén Nóvoa Corral. As alumnas integrantes do equipo son Lucía Losada
Sierra e Mercedes María Sanmarful Fernández, ambas de 1o de Bacharelato. Temos en conta que
o noso obxectivo e lograr un grupo amplo e estable de rapaces e rapazas colaboradoras do equipo.
A representante de PSEC no equipo é María Isabel Losada Álvarez.

-Entre as medidas de aplicación inmediata que seguirá levando, tanto o equipo directivo
coma os integrantes do ENDL figuran:

Incentivar e optimizar o uso da lingua galega no centro educativo.

Loitar contra os prexuízos para darlle prestixio á nosa lingua.

Recoñecer a importancia que ten a normalización do galego para

preservar a súa supervivencia .

Lograr a implicación de todos os membros do centro.D.1.5 Que o galego sexa a lingua
de comunicación con pais/nais de alumnos. (Sempre que sexa posible).

Que  o  persoal  non  docente  empregue  o  galego  na  súa  relación  cotiá  no
desenvolvemento do seu traballo.

Que toda a documentación, escritos, comunicados, avisos se fagan en galego.

Que en todo momento se cumpra a lexislación vixente.

III.4. Continuar a mellorar as titorías de grupo. 

A función titorial considerase como fundamental no desenvolvemento persoal e académico
do  alumno.  Dentro  dos  contidos  a  traballar  nas  titorías  atopámonos  cos  seguintes  aspectos
fundamentais no desenvolvemento da personalidade do alumno como ser humano: aprendizaxe de
normas, autoestima, responsabilidade e habilidades de diálogo e comunicación.

Como medidas e recursos que se van  desenvolver para a consecución deste obxectivo:

-Reunión  antes  do  comezo  do  curso  do  Xefe  de  Estudos  e  a  Xefa  do  Departamento  de
Orientación cos titores/as onde se lles entrega e comentarán os seguintes documentos:

-Funcións do titor/a ( Artigo 58 do Decreto 324/1996, DOGA 9 de agosto de 1996).
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-Insistirase en que o titor é quen preside a avaliación polo que debe empregar, ou coordinar,  os
medios  necesarios  para  levala  a  cabo:  uso  do  programa  xade,  ficha  do  alumno,  folla  de
incidencias...

-Lei 4/2011, Lei de convivencia

-Notas do R.R.I. e posteriormente o plan de convivencia

-Orientación para a recepción do grupo na clase o día da presentación.

-Calendario escolar e períodos avaliativos.

Posteriormente entregaránselles ós titores:

-Lista e fotografías dos alumnos e alumnas do grupo-clase.

-Horas de titoría de pais e nais, sistema de cita previa.

-Caderno de titoría.

-Plan da acción titorial para desenvolver na hora de titoría cos estudantes. 

-Proceso  avaliativo  dos  estudantes:  avaliación  inicial,  cuestionarios  de  autoavaliación,  follas
resumo ou informe para cada avaliación. Nestes informes de avaliación deben figurar incidencias
como: alumnos que continúan en desdobre ou que deben cambiar, seguimento de alumnos que
foron expedientados... Na avaliación ordinaria e extraordinaria deixarase constancia dos alumnos
propostos para o PMAR, desdobres e reforzos do curso seguinte.

-Importancia do delegado/a de clase (escolla razoable e datas de elección).

-Sistema de control de faltas, xustificación e consecuencias; expulsión alumnos/as de clase, etc. 

Reunións  periódicas  para  a  formulación de  suxestións  entre  o  Xefe  de  estudios  e  os
titores/as e viceversa; formulación de problemas que poden xurdir ó longo do curso e posibles
solucións,  análise da marcha do plan da acción titorial,  reunións cos titores para informar de
decretos sobre a lexislación entrante verbo da Educación...

III.5.  Coordinar e  mellorar  o traballo da Comisión de Coordinación
Pedagóxica.

 Medidas e recursos que se van  desenvolver para a súa consecución:

- Analizaranse en reunión pedagóxica as estatísticas despois de cada avaliación.

-  Procurarase que  haxa unha maior  coordinación entre  as  reunións  da  CCP e os  respectivos
departamentos.

- Estudar e propor modificacións do Proxecto Lingüístico do centro, Plan Lector, e Plan das TIC.,
Plan de atención á Diversidade, Plan de convivencia ...

-Incluír  en  todos  os  documentos  pedagóxicos  do  centro,  sempre  que  for  posible,  apartados
correspondentes á modalidade dos estudos de adultos.

-Analizar os resultados das PAUS e outras probas que sirvan de avaliación externa ao centro.
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III.6.  Dinamizar  o  funcionamento  dos  Departamentos  Didácticos  e
coordinar o labor dos membros que o integran. 

Saliéntase a importancia da coordinación entre os distintos membros dos Departamentos
Didácticos  para  levar  a  cabo  un  labor  educativo  compartido  e  común,  desde  a  propia
programación  da  materia,  criterios  de  cualificación  e  avaliación,  apoio  aos  alumnos  con
deficiencias  curriculares,  desdobres,  laboratorios,  recuperación  de  alumnos  con  materias
pendentes.

Medidas e recursos que se van  desenvolver para a súa consecución:

-Os departamentos didácticos deben tratar temas antes de cada reunión da Comisión de
coordinación pedagóxica co fin de que se aporten suxestións e opinións.

-Cada departamento elaborará a programación didáctica de cada unha das etapas, ciclos e
materias  que  ten encomendadas,  seguindo  as  directrices  establecidas  polo  PCC,  pola
Comisión  de  Coordinación  Pedagóxica  e  polas  disposicións  vixentes.  Estas
programacións serán expostas no taboleiro  de cada departamento,  na páxina web do
centro e dadas a coñecer ós alumnos na primeira clase.

-Os Departamentos prestarán atención especial a que exista unha coordinación entre os
profesores titulares da materia e o de reforzo, tal como se marca no PCC. Para tal fin han
de ter en conta a unificación de criterios verbo dos contidos mínimos e de promoción

-Os profesores encargados de impartir as materias pendentes, e de non habelos, no seu
defecto, os xefes de departamento, informarán ós titores de grupos sobre a progresión
académica experimentada polos alumnos nas materias pendentes.

-Os Departamentos das materias instrumentais básicas (galego, castelán e matemáticas)
coordinarán o funcionamento dos reforzos especiais (antigos obradoiros) en 1º e 2º de
ESO 

III.7. Diminuir o absentismo dos alumnos/as  das aulas.

 Medidas e recursos que se van  desenvolver para a súa consecución:

-Insistir na obrigatoriedade e necesidade de asistencia a tódalas horas de clase. A falta ás clases sen
xustificar  pode  implicar  perda  do  dereito  á  avaliación  continua  en  materias  ou  en  todas  as
materias. O titor é o responsable de valorar a validez dos documentos aportados polos pais do
alumno para a xustificación de faltas.

A falta de asistencia a clase sen xustificar terá a consideración de falta leve no novo plan de
convivencia.

Hase de insistir desde titoría, profesorado e equipo directivo, que un alumno, tanto de ESO coma
Bacharelato, unha vez que entra no centro non pode saír sen autorización dun cargo directivo.
Esta norma tamén quedará establecida no novo Plan de convivencia.

-Control diario das faltas de asistencia:

O profesor/a sinalará na súa hora correspondente as faltas de asistencia. 

Empregarase  o  sistema XadeWeb e  desde  Xefatura  de  estudos,  en  colaboración  cos  titores,
levarase o control de faltas.

-Comunicación ós pais e nais por escrito ou teléfono das faltas de asistencia do seu fillo ou filla,
segundo marca o Plan de convivencia. Este ano comunicaranse vía a aplicación AbalarMóbil da
Consellería. 
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-A xustificación das faltas  admitiranse segundo o modelo depositado en conserxería e cun prazo
de tres días. A citada xustificación entregarase ó titor/a correspondente quen deberá aceptar, ou
non, a xustificación segundo os documentos aportados polo alumno ou representantes legais

-Apercibimento  por  escrito  das  faltas  inxustificadas  nos  casos  que  recolle  o  Regulamento  de
réxime interior, podendo chegar á perda do dereito de escolaridade, tal e como se recolle no Plan
de convivencia.

-No caso das folgas do alumnado observarase o protocolo establecido no centro para tal efecto.

III.8. Mellorar o proceso de avaliación  dos alumnos. 

Medidas e recursos que se van a levar cabo para intentar logralo:

-Cumprir cos criterios de avaliación segundo o P.E.

-Especificación dos  criterios  avaliativos  por  parte  do  profesorado  de  cada  Departamento  nas
distintas programacións docentes.

-Consulta e información en nova reunión por parte do Secretario á Xunta de Avaliación, no caso
de que  haxa que  corrixir  calquera  erro   nas actas  a  través  de dilixencias,  tanto  imputable ó
profesor, como a unha posible reclamación do alumno que resulte. Estarán presentes os criterios
de información e transparencia.

-Procurarase que acabada a avaliación se imprima a acta, se revise e se asine. Na avaliación final
ordinaria de 2º de Bacharelato, ó rematar a sesión de tódalas clases farase unha reunión conxunta
de todo o profesorado do curso co  fin de axustar o número de matrículas, no caso de exceder do
5 % que marca a lexislación. Na avaliación extraordinaria de 2º e 3º ESO farase tamén, unha
reunión por curso, de ser necesario, para determinar que alumnos poden integrarse nun Programa
de Mellora e Reforzo.

-Para evitar posibles falsificacións dos boletíns de notas empregarase un papel especial con marca
de auga.

-Sempre  se  ha de  ter  en  conta  que  a  obxectividade  ha de  ser  unha das  características  máis
fundamentais dentro do procedemento avaliativo.

-Segundo  nos  indican  os  distintos  documentos  da  reforma,  a  avaliación  debe  ser:   continua,
desenvolvéndose paralelamente ó  proceso  de ensino-aprendizaxe; formativa,  ten que levarse a
cabo  unha  relación  entre  os  avaliados  e  avaliadores,  colaborativa,  crítica  e  constructiva.
Proporcionando  información  tanto  ó/á  docente  como  ó/á  estudiante  para  realizar  os  axustes
necesarios,  segundo  como  van  saíndo  as  cousas;  flexible,  dando  cabida  ós  resultados  e
acontecementos  non  previstos  e  estar  atenta  a  tódolos  tipos  de  contidos  (conceptuais,
procedimentais e actitudinais). Por todo isto a avaliación  non debe de estar dirixida unicamente a
obter cualificacións sobre a aprendizaxe cognitiva do alumnado, polo que propomos:

-Unha avaliación inicial ou preditiva, que o profesor arquivará, e que nos axude a determinar a
situación dos/das  estudantes  ó  iniciar  un proceso  de  ensinanza.  Esta  determinación permitirá
adaptar mellor o deseño do proceso ó estudante concreto, as súas ideas, hábitos, contexto, etc. Se
temos asumido que debemos formular unha ensinanza respectuosa coa diversidade do alumnado e
que axude a que este realice unha aprendizaxe o máis significativo posible, a avaliación inicial é
algo imprescindible. Esta avaliación realizarase a primeiros do mes de outubro. 

  Unha  avaliación  formativa,  é  dicir,  unha  avaliación  continuada  que  pretende  coñecer  qué
dificultades de aprendizaxe ten o alumnado, e a súa función é facilitar que a axuda que poidamos
prestar a ese alumnado sexa a máis adecuada. Este tipo de avaliación é fundamental se o que debe
primar é o progreso de cada un dos alumnos/as ó máximo das súas posibilidades e potencialidades.
Por todo isto propomos que cada titor/a prepare detidamente cada unha das sesións de avaliación:
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Nunha hora de titoría anterior á sesión de avaliación, cada titor/a pasará un cuestionario ós seus
titorandos. Este cuestionario non é para facer estatísticas, vén  ser unha autoavaliación que fai o
alumno/a  e  que  serve,  nalgúns casos,  para  contrastar  coa  opinión dos  docentes.  Así mesmo,
recollerase a opinión dos alumnos sobre a marcha do curso: problemas de convivencia, dificultades
específicas...

Tamén o titor/a  fará un estudio do rendemento académico do alumnado en xeral e de cada un en
particular,  comparación  con  avaliacións  anteriores,  etc.  Revisión  das  faltas  de  asistencia,  a
puntualidade e outras incidencia relevantes dos seus titorandos que xurdiron durante o período
temporal que se avalía.

Cada profesor/a deberá reflectir as notas da súa materia na aplicación XADE,  polo menos dous
día antes de cada sesión de avaliación. 

Despois da sesión de avaliación entregarase ó Xefe de estudios a folla resumo da avaliación, onde
se recollen a análise dos resultados académicos, outros como análise da convivencia, asistencia e
puntualidade, obxectivos e acordos para a próxima avaliación e comentarios dos casos individuais,
continuidade  ou  cambios  nos  desdobres...  e  ademais  cubrirase  unha  folla  de  estatísticas  de
aprobados...

 Unha avaliación sumativa ou terminal, que axude a coñecer qué aprendizaxes realizou o alumno
ou alumna, que aprendizaxes non realizou ó finalizar o proceso de ensinanza. Ó rematar o curso
cada titor/a entregará o Xefe de estudios un informe individualizado de cada alumno/a da ESO.

Os  profesores/as  que  impartan  os  agrupamentos  específicos  e  a  diversificación  curricular,
coordinaranse  co  resto  dos  docentes  do  departamento  correspondente para  fixar  os  contidos
mínimos esixibles e os criterios de avaliación.

III.9. Atención ó alumnado con materias pendentes :

- Segundo a dispoñibilidade horaria dos distintos Departamentos crearanse clases de atención a
pendentes, tanto da ESO coma do Bacharelato.

-Cada Departamento elaborará o seu plan de atención a alumnos pendentes. 

- Os titores farán un seguimento sobre a asistencia do alumno ás clases de pendentes, ademais de
ir concienciando ós alumnos implicados do fundamental que resulta ir superando ditas materias de
cursos anteriores.

III.10.  Favorecer  a  convivencia  entre  tódolos  membros  da
comunidade educativa. 

Medidas e recursos que se van desenvolver para a súa consecución:

Concrección do Plan de convivencia do centro, integrado no PEC segundo consta na Lei 4/2011
sobre a Convivencia nos centros escolares, e no que se fará unha especial atención á promoción de
actividades  para  a  igualdade  entre  mulleres  e  homes  e  á  consideración  do  profesor  como
autoridade pública no exercicio da súa función docente. Para a elaboración do mesmo nomearase
unha comisión, na que deberán ter un papel importante os membros do Observatorio ou comisión
de convivencia do centro  e que será presentado ó  Consello Escolar para a súa aprobación se
procede.

Funcionamento do Observatorio de Convivencia do Centro (Decreto 85/2007 do 12 de abril, art.
7,4) que está constituído no seo do Consello escolar e que está integrado polo director, xefes de
estudo,  un  representante  do  profesorado,  orientador,  un  representante  do  alumnado,  un
representante da Anpa. 
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-O equipo directivo estará aberto a estudar tódalas suxestións, orientacións e opinións de calquera
membro da comunidade educativa.

- Esforzarémonos en que os obxectivos xerais e os principios educativos  recollidos no PE,  se
leven á práctica e non sexan meras declaracións de intencións.

-Promoverase  un  axeitado  funcionamento  da  Xunta  de  delegados/as  de  alumnos/as.   Faranse
reunións periódicas entre os delegados e membros do equipo directivo.

-Farase cumprir o Plan de convivencia.

-Faranse cumprir as normas para un correcto uso do polideportivo.

-Fomentarase a participación dos distintos sectores da comunidade escolar.

-Proporase que na hora de titoría do alumnado os titores traballen temáticas relativas a mellorar a
convivencia no centro como: resolución de conflitos, actitudes, valores e normas. Por actitudes
entendemos tendencias comportamentais que se presentan dunha forma persistente ou continuada.
As normas son regras de conduta, suficientemente formalizadas e obxectivadas, que se considera
que deben respectar as persoas, e que adoitan referirse a situacións predeterminadas. Os valores
son principios  normativos  de  carácter  ideolóxico  que  non  están  orientados  cara  a  situacións
específicas. 

Intentarase que os docentes sexan especialmente sensibles ós contidos actitudinais que inclúen
actitudes, valores e normas.

Continuarase a colaboración coa Asociación de pais e nais e con tódolos pais e nais que o desexen
de forma individual.

III.11. Mellorar a disciplina dos alumnos e das alumnas. 

Medidas e recursos que se van desenvolver para a súa consecución e que figuran no Plan
de convivencia:

Todo o alumnado coñecerá o Plan de convivencia do Centro, así como os dereitos e deberes dos
alumnos e das alumnas e as normas de convivencia nos centros de ensino. Como as que seguen:

- Unificación de criterios á hora de actuar.

- O profesorado debe entrar na clase con puntualidade e esixirlle o mesmo ó alumnado. O profesor
de garda ten a obriga,  e responsabilidade,  de facer constar  no libro de gardas os atrasos dos
profesores.

- Os alumnos/as deben esperar ó profesor/a dentro da aula e non ó revés.

- Nas clases de Educación Física, tanto o profesor/a desta materia como da que vai a continuación,
deben dar unha marxe de cinco minutos, ou o que estimen prudente.

- Os alumnos/as non deben saír entre clase e clase.

-No final da xornada, para non interromper o desenvolvemento das outras clases, non se pode saír
antes de que toque o timbre.

- Colocación fixa dos estudantes na clase. Todos os docentes deberán respectar a colocación do
alumnado feita polo titor.

- A hora de titoría na ESO é moi importante para: dialogar cos alumnos/as sobre valores, sobre
problemas da aula, para axudalos no estudio, etc .

- Debemos coidar os hábitos de comportamento nas clases: os estudiantes non deben erguerse sen
permiso,  deben coidar a limpeza nas aulas, deben respectar ós demais e ó  material de todo o
centro.
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- Todos debemos coidar a linguaxe nas aulas.

- Os estragos deben ser abonados polo autor ou autores, no seu defecto, polo alumnado da aula
correspondente.

- Para evitar lixeirezas nas expulsión da clase, proponse o seguinte “protocolo de expulsión”:

a) Facer un impreso de expulsións no que conste o nome e apelidos do alumno expulsado, o
profesor/a que o expulsa, a materia, o día e o motivo da expulsión.

b) O alumno/a expulsado presentarase, co impreso cuberto, ó docente de garda.

c) O profesor/a de garda entregará o impreso ó Xefe de Estudios.

d) O profesor/a que expulsa intentará falar por teléfono cos pais do alumno expulsado (se
non o  logra,  deberá comunicarllo  ó  Titor/a  e  ó  Xefe de Estudios)  e recoméndase que
dialogue co  alumno/a  sobre  os  motivos  do  seu comportamento  contrario  ás  normas de
convivencia

e)  Os alumnos/-as expulsados /-as permanecerán no lugar  asignado,  baixo o  control do
profesor/-a de garda. Así no edificio do Otero Pedrayo procurarse que estean  2 profesores
de  garda  durante  cada  clase,  e  o  mesmo durante  o  tempo  de  lecer,  tempo  no  que  un
subalterno/-a apoiará o labor de vixilancia no andar superior.

f) O profesor que expulsa a un alumno disruptivo sinalaralle actividades a facer durante o
tempo que permaneza fóra da aula e será o encargado de corrixilas e avalialas.

III.12. Continuar mellorando o funcionamento da Biblioteca do centro,
fomentado o seu uso e actualizándoa coas últimas novidades . 

Medidas e recursos que se van  levar a cabo para intentar logralo: 

Segundo o Decreto 133/2007, no seu art. 18,3h, elaborouse o Proxecto Lector de Centro que se
inclúe  no  PEC.  No  seu  anexo  V di  que  o  Proxecto  lector  de  centro  será  referencia  para  a
elaboración dos plans anuais de lectura dos distintos departamentos. A elaboración e posta en
marcha  do  Plan  anual  de  lectura  é  competencia  dun  coordinador.  Habendo  profesores  que
colaboran na Biblioteca estes apoiarán activamente a elaboración  do Plan anual de lectura, así
como o seu seguimento.

Os espazos cos que conta o centro para este servizo son a Biblioteca no edificio antigo e onde se
fan os préstamos de libros e Sala de lectura no centro anexo.

a) Persoa responsable/dinamizadora da Biblioteca:

 María Belén Nóvoa Corral

b) Equipo de apoio:

 Margarita Alfonso Rodríguez

 Concepción Fernández Vázquez

c) No curso 2017-18, a biblioteca estará aberta durante 5 horas lectivas e 10 sesións de lecer de 20
minutos cada unha.

No curso 2017-18, a biblioteca estará aberta do seguinte xeito:

1. Os martes e mércores durante dúas horas lectivas cada día e xoves unha hora para: atención a
quen veña á  biblioteca  a  ler,  traballar,  facer  consultas;  para  catalogación de  libros,  compras,
arranxo de rexistros..., para todas as labores relativas ó Plan lector do Centro e todas as tarefas
inherentes á coordinación e dinamización da biblioteca.
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2.  10  sesións  correspondentes  ós  tempos  de  lecer  do  instituto,  para  realizar  os  préstamos  e
devolucións de libros e para garantir un ambiente de silencio que favoreza o estudo ou a lectura
relaxada.

NORMAS DE UTILIZACIÓN DA BIBLIOTECA

1. A biblioteca é un lugar de traballo e , polo tanto, deberase gardar SILENCIO.

2. O préstamo de libros realizarao o  profesorado encargado da Biblioteca,  rexistrando os
datos  correspondentes  tanto  do  alumnado  coma do  profesorado.  Non  se  permitirá  o
préstamo para casa de Dicionarios, Revistas, Enciclopedias...Así mesmo non poderán ser
obxecto de préstamo as edicións que se consideren de interese.

3. O  préstamo solicitarase,  exclusivamente,durante o  primeiro lecer e  o  alumno deberá
presentar, obrigatoriamente o seu carné de alumno do Centro. 

4. Un lector porá dispor cada vez dun exemplar, e o período máximo será de 15 días naturais.
Este período non será prorrogable.

5. A devolución dos préstamos realizarase,  exclusivamente no  2ª lecer.  O alumno deberá
dirixirse ao profesorado encargado e presentar o seu carné do Centro.

6. Os alumnos de 2º de Bacharelato deberán entregar o último préstamo antes do 10 de maio.

7. Os alumnos de 1º  de Bacharelato e ESO deberán entregar o último préstamo antes do 10
de xuño.

8. DEIXARASE DE CONCEDER PRÉSTAMOS a todos aqueles que sexan morosos ou
lles falte por devolver algún libro.

9. No caso   de que un lector  non devolva un libro  no prazo establecido,  o  profesorado
encargado da biblioteca deberá localizalo inmediatamente e darlle un prazo de 48 horas
para a súa devolución. No caso contrario deberá comunicalo  á Dirección  para que tome
as medidas oportunas. En ningún caso ese lector poderá facer uso do servizo de préstamo
da biblioteca mentres non o devolva.

10. Se despois de ser advertido, o lector segue sen devolver o libro considerarase unha falta
grave, que será corrixida segundo o Real Decreto pólo que se establecen os dereitos e os
deberes dos alumnos.

11. A biblioteca será utilizada para desempeñar as funcións específicas ( traballo, consulta  e
lectura na sala) pero nunca para fins arbitrarios aos propósitos educativos e culturais que
ten a mesma dentro da institución escolar.

12.  Non  está  permitido  acceder  á  Biblioteca  con  ningún tipo  de  comida (pipas,  chicles,
caramelos...)

13. Non está permitido o uso de aparatos reprodutores de música nin de móbiles.

14. O uso que se faga do material da biblioteca debe ser  adecuado,  e se se realiza algún
desperfecto  terase  que  arranxar  ou  repoñer,  no  caso  contrario  tomaranse  as  medidas
oportunas segundo o  Real Decreto   pólo que se establecen os  dereitos  e deberes dos
alumnos.
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15. Todo alumno que estea molestando será expulsado da sala e o  profesorado encargado
deberá comunicalo ao Xefe de Estudos segundo o protocolo vixente para as expulsións. Se
reincide, será sancionado segundo o Capítulo II, artigo 48, do R. Decreto 732/1995, de 5
de maio,  pólo  que se establecen os  dereitos  e  deberes   dos  alumnos e  as  normas de
convivencia.

16. USO DOS ORDENADORES da biblioteca

 Non poderán utilizarse durante o tempo dos leceres.

  No  resto  do  horario  establecido,  utilizaranse  exclusivamente  para  facer
consultas  ou  traballos.  No  caso  contrario,  o  alumno  deberá  abandonar  a
Biblioteca.

 Os alumnos non poderán deixar traballos no disco duro.

 Queda  totalmente  prohibido  imprimir  fotos,  portadas  de  discos  e  calquera
outro material que sexa alleo ao proceso educativo.

 O profesorado encargado tomará nota  do incumprimento destas normas.

III.13.  Plan  de  integración  das  tecnoloxía  da  información  e
comunicación

No Decreto 133/2007 di que o Plan das TIC hase de incluír no PEC do centro. A súa actualización
está  coordinada  polo  profesor  dinamizador  das  Tic  e  da  páxina  WEB  do  centro.  Entre  os
obxectivos que se marcará o Plan salientamos:

-Uso da páxina WEB do centro, por parte de toda a comunidade educativa coma unha ventá de
información.

-Coordinar  a  acción  de  todo  o  profesorado  verbo  do  aproveitamento  das  tecnoloxías  da
información e comunicación.

-Facer un aproveitamento óptimo dos recursos tecnolóxicos do centro verbo das necesidades dos
alumnos, sobre todo de aqueles alumnos con necesidades educativas especiais. 

-Actualización das aulas de Informática con compra de novo material.

-Rematada  unha  etapa  de  instalación  de  proxectores  nos  Departamentos  pedagóxicos,   nas
distintas  aulas  de  grupo  e  de  desdobre,  cos  seus  equipos  de  audio,  hai que  procurar  que  o
funcionamento sexa óptimo.

III.14. Fomentar comportamentos e hábitos saudables.

Medidas e recursos que se van  levar a cabo para intentar logralo:

-  Facer  cumprir  a  prohibición de  fumar  no  recinto  do  centro  e  colaborar  con compañas
dirixidas a tal fin con clases sen fume...

- Colaboración estreita con organismos vinculados á educación para a saúde como: O comité
Anti-SIDA de Ourense, Concellerías de Servicios Sociais e Educación, Centro de Saúde da
zona, etc.
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-En colaboración cos titores faranse campañas na procura dunha maior hixiene e limpeza no
centro.

-Traballarase para que o alumno coñeza os beneficios dunha alimentación sa e saudable.

-Extremaranse as medidas de limpeza, divulgaranse as posibles fontes de contacto e contaxio
de enfermidades (gripes, catarreiras, febres...) e establecerase algún local para que o alumno
que se atope indisposto agarde ós seus pais, sempre coa compaña dalgún membro de centro.

III.15. Plan Lector

Seguirá o  seu funcionamento que comezará no mes de outubro dedicándolle á lectura 25
minutos diarios.

O equipo de Biblioteca coordinará e renovará o Plan Lector do centro.
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IV. MEDIDAS  E  RECURSOS  CARA Á CONSECUCIÓN  DOS
OBXECTIVOS ESTRUCTURÁIS E ECONÓMICOS

IV.1. Posta ó día das instalacións do edificio de Secundaria do IES
Otero Pedrayo

-Colaborar e propor á administración educativa as reformas necesarias para conseguir unha maior
seguridade,  limpeza,  comodidade  e  benestar  no  centro.  Séguese  marcando  como  criterio
prioritario  para  as  reformas a  propor  á  administración educativa a  seguridade por  encima de
calquera outro criterio.  Nas reformas a levar a cabo no centro antigo terase sempre presente,
como  criterio  preferente,  a  seguridade  da  comunidade  educativa,  sen  esquecerse  por  iso,  da
vertente artística.

Son asuntos preferentes:

Mantemento do centro en bo estado.

Observar o tratamento das humidades instalado no Paraninfo.

IV.2. Mantemento centro anexo

-Poranse tódolos medios pola nosa parte, para que as instalacións e os recursos cos que está
dotado este novo edificio se manteñan nun estado de conservación óptimo.

IV.3. Coordinación e aproveitamento das instalacións

-Aproveitar do xeito mellor posible os recursos relacionados coas novas tecnoloxías do centro,
coma o  aproveitamento  dos  proxectores  instalados  en  todas  as  aulas  de  grupo  e  desdobres,
conexións  á  rede...,  recursos  que  se  recollerán  no  Plan  de  integración  das  tecnoloxías  da
información e comunicación.

-Transmitir as reformas necesarias que se detecten á administración para un maior aproveitamento
de dito centro, como replantexamentos, comunicación entre os dous edificios...

-Procurar que os dous edificios que estean integrados como espazos dun mesmo IES. 

-O Xefe  de  Estudos  adxunto  encargarase  das  competencias  propias  dun xefe de  estudios  no
recinto do centro anexo.

-Aproveitamento  do  centro  principal para  a  actividade académica dos  alumnos do  Ensino de
Adultos; situación forzada debido á redución de subalternos.

IV.4. Apertura do centro ó contorno

-Intentarase manter o número de aulas e alumnos, para non sufrir as consecuencias da regresión
demográfica que se experimenta na sociedade e na zona.

-Intentarase que o  número de prazas a ofrecer para Bacharelato se achegue o  máis posible ó
número de prazas que a sociedade demande

-Manteranse relacións especiais de intercomunicación cos centros adscritos de primaria.

-Colaboración plena coas distintas institucións culturais e educativas da provincia: delegacións das
consellerías, concello e deputación.
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-Intercambio no uso de instalacións do centro para cursos e actividades culturais como medio de
participación na cultura ourensá.

-Continuar co oferta do paraninfo á cidade para actividades relacionados coa educación e cultura.

IV.5.  Fomentar  e  facilitar  o  emprego  das  novas  tecnoloxías  ó
alumnado do centro

Medidas e recursos que se van  levar a cabo para intentar logralo:

- Utilización e optimización da segunda aula de ordenadores no centro anexo como aula de apoio
e uso en tódalas materias, mantendo, na medida do posible,  a aula de informática do edificio
antigo reservada só para tal fin como é o de impartir a materia de informática. Estes equipos
informáticos  son  para  empregar  en  horario  lectivo,  seguindo  unhas  normas  e  cun  profesor
responsable do correcto uso deles por parte dos alumnos.

-Actualización da Aula de informática e adaptala para todos os usos necesarios.

-Está  establecido  un  regulamento  para  o  seu  uso  que  comprende  normas  fundamentais
encamiñadas a que se faga un uso pedagóxico e correcto de tales equipos informáticos.

-De for necesario abrir o uso destes ordenadores polas tardes baixo a tutela dun profesor que o
solicite.

-Habilitación da aula Capela como espazo auxiliar de ordenadores.

-Estudar a adquisición de ordenadores portátiles.

IV.6. Completar, perfeccionar e facer práctico o plan de Seguridade
do Centro

Medidas e recursos que se van  levar a cabo para intentar logralo:

- Irase perfeccionando un plan de evacuación para o centro anexo, facéndoo posible, sinxelo e
práctico en caso de necesidade.

-Manterase contacto con Protección Civil para tomar as medidas que consideren necesarias.

-Manteranse  os  contractos  necesarios  coas  centrais  de  incendios,  así  como  se  seguirán
mantendo os existentes coa alarma de roubos.

-Seguirase a informar á Administración das distintas deficiencias estruturais  do edificio e o
conseguinte  risco  para  a  integridade  física dos  alumnos:  cristais,  ventás,  balcóns,  valas de
protección.
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V. ORGANIZACIÓN

Oferta educativa

A oferta educativa do centro é E.S.O. e Bacharelato de Ciencias e de Humanidades e Ciencias
Sociais, en réxime ordinario; e 2º ciclo de E.S.A. e Bacharelato de Ciencias e de Humanidades e
Ciencias Sociais, en réxime de adultos.

V.1. Equipo Directivo

Cargo Nome

Director Juan Antonio Saco Rivera

Vicedirector Fernando Javier Río Vázquez

Secretario Juan Luis Neira González

Xefe de estudos de adultos Constantino Pazos Sobrino

Xefe de estudos Antonio Fernández Seoane

V.2. Consello Escolar

Nome e apelidos Representante de...

Juan Antonio Saco Rivera Director

Juan Luis Neira González Secretario

Constantino Pazos Sobrino Xefe de estudos de adultos

Antonio Fernández Seoane Xefe de estudos

Rafael Adalid De La Concepción Persoal Docente

Patricia Figueroa Rodríguez Persoal Docente

Xosé Luís Martínez Costas Persoal Docente

José Luis Menor Seara Persoal Docente

Sophie Therese Marie Monboisse Persoal Docente

Agustina Rodríguez Viña Persoal Docente

Mª Jesús Jardón Nogueiras Pais e nais

Rossana Monserrath Alumnado

Brais Carnero Rodríguez Alumnado

Iván Outomuro Mariño Alumnado

Josefa Martinez Campos Concello
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V. 3.  Claustro  de  Profesores  e  Hora  de  Atención  a  Alumnos  e/ou
Responsables

Adalid De La Concepción, Rafael Martes 10:30-11:20

Alfonso Rodríguez, Margarita Mércores 10:30-11:20

Alonso Fernández, María Elena Venres 10:30-11:20

Andrade Enríquez, María Jesús Xoves 11:20-12:10

Arias López, María Beatriz Venres 10:30-11:20

Barreiro Iglesias, Juan J. Mércores 12:30-13:20

Barrero Zamora, José Carlos Mércores 18:30-19:15

Bruzos Higuero, David Mércores 10:30-11:20

Cacheiro Fernández, José Xoves 11:20-12:10

Castro Mangana, María Josefa Martes 10:30-11:20

Cid Feijoo, Silvia Martes 11:20-12:10

Cortes Ferreiro, María Jesús Mércores 09:20-10:10

Costas Táboas, Javier Ángel Mércores 11:20-12:10

Díaz Portas, Ana Belén Venres 11:20-12:10

Doval Barreiros, Ana Luns 19:15-20:00

Doval Garrido, José Ramón Venres 10:30-11:20

Estévez Barreira, Ramón Martes 12:30-13:20

Fernández Montes, María Luns 10:30-11:20

Fernández Quintas, Pedro Ángel Mércores 12:30-13:20

Fernández Seoane, Antonio Luns 11:20-12:30

Fernández Vázquez, Concepción Xoves 10:30-11:20

Figueroa Rodríguez, Patricia Xoves 11:20-12:10

Fontenla García, Francisco Javier Luns 18:30-19:15

Gómez Cardero, María Jesús Venres 10:30-11:20

González De Mena, María De Los Ángeles Luns 12:30-13:20

González Ferreiro, Marta Martes 10:30-11:20

González Lamas, Alberto Venres 10:30-11:20

González Otero, Concepción Luns 19:15-20:00

González Pérez, Roberto Carlos Mércores 08:30-09:20

González Rodríguez, Emilia Mércores 09:20-10:10

González Rodríguez, Óscar Venres 11:20-12:10

González Vázquez, Óscar Xoves 09:20-10:10

Iglesias Rivera, Susana Martes 09:20-10:10

Iglesias Rodríguez, Eduardo Xoves 11:20-12:10

Lamas Castro, Elvira María Martes 21:00-21:45
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López Rodríguez, José Miguel Xoves 09:20-10:10

Lorenzo Fernández, Enedino Luns 21:45-22:30

Lorenzo Valdivieso, Daniel Mércores 20:15-21:00

Louredo Rodríguez, Eduardo Xoves 10:30-11:20

Martín Bermejo, José Ángel Venres 12:30-13:20

Martín Lucas, Pedro Vicente Venres 10:30-11:20

Martín Sánchez, María Begoña Luns 11:20-12:30

Martínez Costas, Xosé Luís Venres 09:20-10:10

Martínez Risco Daviña, Luis (López Vittori, Mario) Martes 12:30-13:20

Matanza Roqueiro, Xosefina Mércores 09:20-10:10

Menor Seara, José Luis Xoves 10:30-11:20

Míguez González, Carlos Luns 13:20-14:10

Monboisse, Sophie Therese Marie Luns 11:20-12:30

Negreira Vilacoba, Julio Fernando Mércores 12:30-13:20

Neira González, Juan Luis Luns 21:45-22:30

Nieves Salgado, Elba L. Martes 11:20-12:10

Novoa Corral, María Belén Luns 11:20-12:30

Núñez Siota, Manuel Mércores 11:20-12:10

Pazos Sobrino, Constantino Mércores 19:15-20:00

Pérez Bernárdez, Áurea Mércores 11:20-12:10

Pérez Escudero, Carmen Mércores 12:30-13:20

Pérez Rodríguez, María José Xoves 10:30-11:20

Pinal Fariñas, Rosa María Venres 10:30-11:20

Porral Fernández, Olga Venres 10:30-11:20

Prieto González, Pilar Venres 10:30-11:20

Puente Novoa, José Manuel Martes 10:30-11:20

Puga Pereira, Rebeca Xoves 10:30-11:20

Quintana Devesa, Olga Venres 10:30-11:20

Río Vázquez, Fernando Javier Mércores 12:30-13:20

Rodríguez Prieto, Concepción Luns 10:30-11:20

Rodríguez Vázquez, María Del Pilar Venres 09:20-10:10

Rodríguez Viña, Agustina Martes 10:30-11:20

Romero Amich, Lidia Venres 10:30-11:20

Saco Rivera, Juan Antonio Mércores 12:30-13:20

Sánchez Arias, Yolanda Venres 09:20-10:10

Suárez García, Carolina Mércores 20:15-21:00

Vázquez Castro, Esther (Martínez Sabugo, María Del Camino) Martes 11:20-12:10
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V. 4. Persoal non docente

Apelidos e nome Posto

Rivada Parga, Ramón Administrativo

Villar Viso, Olga Administrativo

Bouzas Gómez, María Limpeza

Cid Babarro, Milagros Limpeza

Fernández González, Camila Limpeza

Gayoso Vázquez, María del Carmen Limpeza

Gómez Rodriguez, Concepción Limpeza

González Fernández, Josefa Limpeza

Montes Tarrío, Neves Limpeza

Nóvoa Nóvoa, Marina Esther Limpeza

Álvarez González, Jesús Subalterno

Dorrego Salgado, Ana Isabel Subalterno

Losada Álvarez, María Isabel Subalterno

O persoal da conserxería atenderá á apertura e peche das portas  do centro  de acordo co
horario establecido e controlará o  acceso ó  mesmo das persoas alleas; recibirá e informará ó
publico  e  avisará  aos  membros  do  profesorado  polos  que  se  pregunte;  atenderá  o  teléfono;
realizará os  traballos de  multicopismo de acordo  cos  criterios  establecidos  pola secretaría  do
centro. 

Colaborará  no  mantemento  da  orde,  especialmente  nos  períodos  de  lecer,  e  avisará  ao
profesorado de garda cando detecten que nalgunha aula falta a persoa docente.

Así mesmo realizará as tarefas que se lle encomenden no ámbito das súas funcións.

O  persoal  administrativo  desenrolará  o  seu  traballo  segundo  os  criterios  que  estableza  a
Secretaría do centro, así coma o persoal de limpeza.
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VI. HORARIO

VI.1. Horario Xeral
O horario lectivo do Centro é de 08:30 a 14:10 todos os días e de 16:10 a 18:00 os luns pola tarde
en horario diurno. En horario nocturno é de 17:00 a 22:30 agás o luns que comenza ás 18:30 e os
venres que remata ás 21:45.

Ademáis o centro permanecerá aberto tódo-los días desde as 16:00. 

O Centro poderá alugar as súas instalacións nos termos que contempla a lei.

VI.2. Secretaría

 O horario de atención ao público da secretaria é de 9:00 a 14:00 durante o curso escolar, nos
períodos vacacionais redúcese de 10:00 a 13:30.

VI.3 Calendario Escolar
As actividades lectivas abranguen do 15 de setembro de 2017 ao 21 de xuño de 2018 ámbolos
dous incluídos. Ademáis do día do ensino proposto pola Consellería, o 7 de decembro, e o festivo
local do Concello de Ourense, o 13 de novembro, será non lectivo, a proposta do Claustro e
aprobado polo Consello Escolar, o luns 30 de abril de 2018.

VI.4. Calendario Xeral de Reunións

Órganos Reunións

Equipo directivo Semanalmente

Consello escolar Polo menos unha sesión ordinaria trimestral

Claustro Polo menos unha sesión ordinaria trimestral

CCP Polo menos unha sesión ordinaria trimestral

Departamentos Polo menos unha sesión ordinaria mensual
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VII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E
EXTRAESCOLARES

Figuran na Programación das Actividades Complementarias e Extraescolares. (Anexo)

Ademais das actividades previstas e que se enumeran a continuación coordinaranse as diversas
saídas que propoñan os distintos Departamentos e asistirase a exposicións ou eventos ocasionais
que poidan xurdir ao longo do curso e que os profesores ou profesoras consideren axeitados para
o proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado.
Neste apartado prográmanse tamén actividades organizadas por entidades alleas ao centro que
teñen  lugar  nas  instalacións  do  mesmo  como  son  obras  de  teatro,  charlas,  conferencias,
encontros....

ACTIVIDADES PREVISTAS POLOS DIFERENTES TITORES E
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

A continuación,  enuméranse  as  actividades  propostas  a  principio  de  curso  polos  distintos
Departamentos tal como foron presentadas en vicedirección:

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía
1º ESO: Bioloxía-Xeoloxía.
- Profesorado responsable: Departamento.
- Saída ao Xardín do Posío para a observación da flora e fauna.
- Actividades da Aula da Natureza.
o Semana da reciclaxe(11-15 de decembro).
o Astronomía, coñece o ceo (abril de 2018).
o Micoloxía para nenos (20-24 de novembro).
- Outras actividades organizadas polo Concello:
o Evolución da natureza na historia da cidade.
o Adaptación das plantas e árbores nos parques.

3º ESO: Bioloxía-Xeoloxía.
- Profesorado responsable: Departamento.
- Actividades propostas polo Concello:
o Ruta do Miño.
- Programa de  divulgación de Doazón e Transplante (Servizo Galego de Saúde).
- Actividades da TECNOPOLE.

4º ESO: Bioloxía-Xeoloxía
- Profesorado responsable: Departamento.
- Actividades do Concello a través da Aula da Natureza:
o Semana do reciclaxe (Decembro de 2017).
o Xeoloxía e Termalismo (Marzo de 2018).
o Ruta do Miño (Marzo de 2018).
o Astronomía, coñece o ceo (Abril de 2018)

1º Bacharelato: Bioloxía-Xeoloxía
- Profesorado responsable: Departamento.
- Actividades do Concello a través da Aula da Natureza:
o Astronomía, coñece o ceo (Abril de 2018).
o Xeoloxía e Termalismo (Marzo de 2018).
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o Visita á ETAP (2 de abril–30 de maio de 2018).
o Visita á EDAR (2 de abril-30 de maio de 2018).
o Olimpíada de Xeoloxía.
o Olimpíada de Bioloxía (12 de xaneiro de 2018).

Departamento de Educación Física
Todos os cursos:
- Iniciación os deportes de raqueta (Bádminton).
- ÉPOCA: Todo o ano. Martes, Mércores e Xoves 18:00h a 19:00h.
- LUGAR: Polideportivo O POMPEO.

- Iniciación os deportes colectivos (Voleibol).
- ÉPOCA: Todo o ano. Xoves de 17:00h a 18:00h.
- LUGAR: Polideportivo O POMPEO.

- Competición interaulas: Fútbol sala.
- ÉPOCA: Todo o ano. Martes e mércores de 17:00h a 18:00h.
- LUGAR: Polideportivo O POMPEO.

Todos os cursos de E.S.O.:
- Competición Tenis de mesa.
- ÉPOCA: Todo o ano. Leceres.
- LUGAR: Polideportivo O POMPEO.

- Competición Bádminton e  Tenis de mesa (Programa XOGADE).
- ÉPOCA: Todo o ano. Fins de semana a determinar.
- LUGAR: A determinar.

Departamento de Filosofía
2º Bacharelato: Materia de Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía:
- Club de Lectura.

Departamento de Francés
3º, 4º de ESO e 1º de Bacharelato:
- Asistencia á representación dunha obra de teatro en francés (ofertada polo Concello).
o Obra prevista: "BELLE ET BÊTE", da compañía “La Bohème Théâtre”
o Data prevista: 23/02/2018 ás 10:00h ou ás 12:00h.
o Lugar: Sala principal do Auditorio Municipal de Ourense.

1º de Bacharelato:
- Intercambio cultural a Francia.
- Datas: 4 de abril–18 de abril, despois da Semana Santa.

Departamento de Galego
ACTIVIDADES DO CONCELLO:
1.-Teatro:
a-  “Os vellos  non deben namorarse”  de  Alfonso R.  Castelao  a  cargo da compañía de  teatro
profesional “Teatro do Morcego”. Asistirá á representación do día 15 de novembro o alumnado de
3º de ESO.
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b- “O Rei morre”  de  Ilmaquinario  Teatro.  Asistirá  o  29  de  novembro  o  alumnado  de  1º  de
bacharelato.
c-  “Bicos  con lingua”:  para  alumnado  de  3º  de  ESO o  xoves,  2  de novembro no Auditorio
Municipal de Ourense.
d- MOTECES: XVII Mostra de Teatro Escolar de Centros de Ensino Secundario.Alumnado de 1º
de Bacharelato o día 7 de maio de 2017.

2.-Coñece a túa cidade:
a- “Ourense Literario”: solicitamos para 4º de ESO., día 15 de xaneiro de 2018.
b- “Roteiro de Carlos Casares”: alumnado de 2º de ESO o día 21 de novembro de 2017.

3.-Días con nome propio:
a- III Concurso de Microrrelatos on line. Para ESO e Bacharelato.
b- “Día mundial da Poesía”: 21 de abril de 2018. Para todos os interesados.

4.-Encontros:
a- Tertulias en galego.
Todos os cursos de ESO e Bacharelato:
- Concurso “Cartas de Amor” Data: Febreiro.
- Concurso Literario. Data: Maio.
- Semana das Letras Galegas: actividades relacionadas co tema que serán propostas xuntamente co
Departamento de Normalización Lingüística con anterioridade ao mes de maio.

Departamento de Grego
Visita  ao  Castro  de  San  Cibrán  de  Lás.  Alumnos  de  1º  de  Bacharelato  da  modalidade  de
Humanidades. Marzo ou abril (a concretar).

Departamento de Inglés
1º e 2º de  E.S.O.:  Teatro  en  inglés.  Obra  prevista  "Charlie  and  the  chocolate  factory"  Data
probable: 15 de Xaneiro. Lugar: SalaPrincipal do Auditorio Municipal de Ourense.

Departamento de Latín
Alumnos matriculados de Humanidades (Bacharelato)
IV EDICIÓN: FESTIVAL XUVENIL DE TEATRO GRECOLATINO DE OURENSE 
- Lugar: Auditorio Municipal de Ourense.
- Data: 9 e 10 de abril de 2018. Haberá unha sesión de mañá e outra de tarde.
- Representacións: “Las troyanas” de Eurípides, “Anfitrión” de Plauto, “Electra” de Eurípides e
“Gemelos” de Plauto.

Departamento de Matemáticas
2º ESO: Olimpíada matemática.
3º e 4º ESO: Rally matemático sen fronteiras.
ESO e Bacharelato: Canguro matemático.

Departamento de Relixión
1º ESO:
Viaxe cultural a Santiago de Compostela.
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1º de Bacharelato:
Viaxe cultural a Braga.

Departamento de Tecnoloxía
2º Bacharelato:
-Visita á empresa AIMEN: centro Tecnolóxico situado en O Porriño dedicada á realización de
ensaios tecnolóxicos, físicos, químicos, instrumental, metalográficos e talleres mecánicos.
-Data: 24 de outubro de 2017.

1º Bacharelato:
-Visita á Central Hidroeléctrica de Velle

3º e  4º E.S.O. e 1º Bacharelato:
-Visita a Citroën.
-Visita á empresa “ACEITES ABRIL” (7 de novembro de 2017).
-Concurso de Robótica: en Vigo/A Coruña, sobre febreiro.
-Outros concursos de Robótica e Programación que poidan xurdir.
-The Hour of CODE, en decembro.
-TECNOPOLE.

Departamento de Xeografía e Historia
1º ESO:
-Visita guiada ao Castro de Santomé. Datas: ao longo do mes de Maio.

2º ESO:
-Visita ao Claustro de San Francisco. Solicitado o 20 de abril.
-Percorrido por “Ourense Artístico”. Entre o 16 de outubro de 2017 e o 31 de maio de 2018.
-Saída Cultural “Ribeira Sacra”, xestionada pola Deputación Provincial de Ourense. Data: 7 de
novembro de 2018.
-Viaxe cultural a León e Asturias. Profesor responsable: José Cacheiro. Datas: Xuño.

Departamento de Actividades Complementarias e Extraescolares en colaboración co 
Departamento de Orientación e cos Titores/as
Procurarase traballar co alumnado aspectos  fundamentais para o  seu desenvolvemento persoal
(Saúde,  imaxe persoal, sexualidade, igualdade, prevención da violencia e do acoso escolar, etc.)
Para  elo,  empregarase  unha metodoloxía variada  (traballo  individual  e  grupal,  proxección de
películas, charlas-coloquio, debates, etc)
-Programa didáctico “Cine e saúde” (Películas e material didáctico complementario a disposición
do profesorado para traballar na aula hábitos saudables).
-Charlas da Policía Nacional sobre temas como o acoso escolar, os perigos de Internet, etc.
-Charlas-Coloquio sobre a prevención de accidentes de tráfico e o uso do transporte público a
cargo de representantes da Asociación P.A.T.
-Exposición H 2 Oh! No xardín do Posío: asistencia do alumnado de 2º e 3º de ESO. Datas: en
outubro e novembro de 2017.
-Visita á empresa Aceites Abril para alumnado de Economía de 1º de Bacharelato.
-Visita á empresa “Lonia Textil”. Actividade organizada  pola  Concellería  de  Educación  de
Ourense. Data prevista: 28 de novembro de 2017.
-Concurso de prevención do tabaquismo. Xestionado polo profesor D. José Cacheiro Fernández.

Outras actividades interdisciplinares:
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-Actividades de Fomento e animación á lectura
-Proxecto lector–ESO (Coordinado dende a Biblioteca)
-Exposicións do centro social da Fundación ABANCA
-Concurso da Constitución.
-Outros concursos que se propoñan e adapten ao proxecto educativo do centro.

VIAXES
4º ESO:
oViaxe cultural de Fin de etapa.
o ÉPOCA: Marzo.

VIAXE ÁS ILLAS CÍES:
oSe a economía do centro o permite, manterase a viaxe ás Cíes a fin de curso para os alumnos/as
gañadores do Festival de Entroido sempre que o gañador sexa un grupo enteiro ou a maioría do
grupo.

É vontade desta vicedireción que tódo-los alumnos de ESO poidan ter  algunha saída dun día
completo  ao  longo  do  curso,  polo  que  ademais  das  saídas  organizadas  polos  Departamentos
Didácticos, contémplanse as seguintes en caso de non levarse a cabo outras:
1º, 2º ou 3º ESO:
-Viaxe cultural/lúdico/deportivo (1 ata 3 días según a disposición do centro).
oÉPOCA: Primavera
oObxectivos:
Proporcionar aos alumnos unha xornada de convivencia e actividade física sempre que o tempo o
permita. De non ser así, substituirase por unha visita “urbana” ou a un espazo natural axeitado.

Conmemoracións e Días con nome propio
Entre outras, destacamos:
- Día Universal da Infancia (20 de novembro)
- Día Internacional contra a Violencia de Xénero (25 de novembro)
- Constitución e Estatuto de Autonomía de Galicia (do 1 ó 11 de decembro)
- Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos (10 de decembro)
- Día Escolar da non Violencia e da Paz (30 de xaneiro de 2018)
- Día Internacional da Muller (8 de Marzo de 2018)
-Día mundial dos Dereitos do Consumidor (15 de marzo de 2018)
- Semana da Prensa (do 5 ao 9 de marzo de 2018)
- Día do Libro (Entre o 23 e o 27 de abril de 2018)
- Día Mundial da Saúde (7 de Abril de 2018)
- Día de Europa (9 de maio de 2018)
- Semana das Letras Galegas (do 14 ao 18 de maio de 2018)
- Día Mundial do Medio Ambiente (5 de xuño de 2018)

- Actividades deportivas, películas, actuacións, entregas de premios, etc en festas sinaladas:
o Festival de Nadal: 21 de decembro de 2017.
o Entroido: organización das “Comandas do Meco” e Desfile e concurso de disfraces (do 5 ó 9 de
febreiro de 2018)
o Celebración da Graduación do alumnado de 2º Bacharelato.
o Fin de curso.
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O instituto  conta,  como en anos anteriores,  coa acreditación como Centro que colabora coas
Universidades  galegas  no  desenvolvemento  do  Practicum  do  Máster  de  Profesorado  de
Secundaria.

ANPA
A proposta da ANPA para o presente curso 2017-18 é a seguinte:
- Actividades deportivas: baloncesto, balonmán, bádminton según dispoñibilidade.
-  Tentaranse introducir actividades extraescolares relacionadas coa robótica,  programación e a
fotografía a través da ANPA.

VIII. ESPAZOS E SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

O Instituto organiza as súas actividades en instalacións compartidas por varios grupos de persoas
(aulas, sala de profesores, laboratorios, biblioteca, ximnasio, pista polideportiva, etc.).
As actividades do centro son en dous edificios o Edificio  Principal que corresponde ao edificio
antigo e o Anexo que corresponde ao antigo colexio Irmáns Villar.

No Edificio Principal están as oficinas e os despachos do equipo directivo, unha conserxería, o
patio  descuberto  e  o  pavillón  polideportivo  e  o  ximnasio,  o  Paraninfo,  os  laboratorios  e  o
departamento de Bioloxía e Xeoloxía e de Física e Química, a Sala de Profesores, a Biblioteca, o
departamento de Orientación, a cafetería, dúas aulas de informática e as aulas de ESO e de algún
grupo de Bacharelato.

No edificio anexo atópanse os demáis departamentos, un espazo para o conserxe, unha biblioteca,
un aula de informática, o taller de Tecnoloxía e o de Plástica e as restantes aulas para bacharelato.

Estas instalacións estarán limpas, ordenadas e sen máis deterioro có ocasionado polo uso razoable.
Os grupos de alumnos que as utilicen responsabilizaranse de que perduren nese estado, informarán
inmediatamente o titor sobre calquera estrago que detecten e repararán os danos producidos polo
mal uso das mesmas.
Durante  os  períodos  lectivos,  incluídos  os  de  descanso,  non  se  lle  permitirá  a  estancia  nas
dependencias do Instituto a ningunha persoa allea, agás á que se dirixa á Secretaría para realizar
algunha xestión administrativa, á que vaia acompañada dun profesor ou persoa autorizada, e ós
pais e titores legais que vaian entrevistarse con algún profesor ou profesora. Todas as instalacións
do  Instituto  destinaranse  ao  desenvolvemento  das  diferentes  actividades  lectivas.  Fora  dese
horario, os membros da Comunidade educativa poderán usalas para realizar actividades culturais
ou recreativas, previa autorización, e responsabilizaranse de calquera dano que se poida ocasionar.
A Dirección do Centro poderalles autorizar extraordinariamente o uso das instalacións do Instituto
con fins educativos, culturais ou deportivos a persoas ou institucións alleas, previa solicitude por
escrito,  podendo  pedirlles  unha  compensación  económica,  sempre  que  se  responsabilicen  de
calquera dano que se poida ocasionar. O Instituto ten firmado un convenio co Concello para o uso
do pavillón polideportivo conocido como “O Pompeo”.
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VIII.1. O Paraninfo

Dispoñemos  dun  Paraninfo  que  se  usará  principalmente  para  celebrar  actos  académicos:
conferencias, debates etc. 
Tanto en horario de mañá como de tarde,  o  Salón usarase por  rigorosa orde de petición con
reserva previa.

VIII.2. A Biblioteca

- Normas xerais: Na biblioteca deberase estar en rigoroso silencio. Non se permitirá o acceso á
mesma con ningún tipo de comida nin bebida. O uso dos libros será sempre coidadoso, poñendo
en coñecemento do profesor encargado calquera estrago detectado.
-  Horario:  A biblioteca  permanecerá  aberta  durante  todos  os  recreos  e  estará  atendida  polo
profesorado de garda específico.  Tamén estará aberta durante as horas de garda de biblioteca,
segundo  o  horario  que  figurará  nas  portas  da  mesma,  baixo  a  supervisión  do  profesorado
correspondente.
-  Utilización: Durante os recreos o  acceso á biblioteca será libre,  sempre que se respecten as
normas  que  rexen  dentro  dela.  Poderanse  usar  os  servizos  de  consulta,  lectura,  préstamo,
devolución de libros, CDs DVDs e vídeos. Durante as horas de garda de biblioteca, o alumnado só
poderá acceder a ela co preceptivo permiso do profesor co que teña clase ou do responsable do
grupo, a esa hora e para un fin concreto: consulta, préstamo, devolución, etc. Se algún profesor
ou profesora quere utilizar a biblioteca cun determinado grupo de alumnos e alumnas nunha hora
que haxa un encargado ou encargada de garda, debe poñerse de acordo con este.

VIII.3. Conserxería e secretaría

- O alumnado non poderá entrar na conserxería a non ser que teña autorización.
- O alumnado só poderán encargar as fotocopias durante o recreo, e para recollelas durante o
recreo ou ás 14:10.
- As fotocopias recomendadas aos alumnos polos departamentos didácticos cobraranse sempre por
adiantado.
- As copias que encarga o profesorado deberanse facer coa sufuciente anticipación.
- O alumnado só poderá acceder á secretaría nos períodos de lecer.

VIII.4. Cafetería

O funcionamento da cafetería do Instituto será a través de adxudicación directa e rexerase polas
seguintes normas:
a) As  instalacións  da  cafetería  son  propiedade  do  Instituto  e  será  a  persoa  ou  empresa
adxudicataria  a  que  terá  que  encargarse  do  material  e  de  acondicionar  o  espazo  para  o  seu
correcto funcionamento. A limpeza do local e de todo o que haxa dentro del correrá a cargo do
adxudicatario.
b) A persoa adxudicataria terá que presentar todos os certificados que legalmente se lle esixan (por
exemplo.: carné de manipulador/a de alimentos).
c) Os gastos de auga,  luz e calefacción correrán a cargo do Instituto.  A persoa adxudicataria
pagaralle un canon mensual,  marcado  polo  órgano competente,  ao  instituto  en compensación
polos mencionados gastos.
d) O órgano competente autorizará os prezos dos produtos da cafetería e as futuras actualizacións.
e) Na cafetería estará totalmente prohibida a venda e consumo de alcohol e de tabaco, así mesmo
estarán prohibidas as máquinas comecartos, xogos de azar, etc.
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VIII.5. Libros de Texto

LIBROS de: 1º E.S.O. 

Curso: 2017/2018 

Materia / Título Editorial ISBN Autor/es
Bioloxía e Xeoloxía

ANAYA
97884-67851816 Plaza, C.,  Hernández, J., 

Martínez, J. 
Educación Física 
(Proxecto Olimpia-1)

Ediciones
del Serbal

97884-76286982 J. Ariño Rossend Benabarre

Educación Plástica, 
Visual e Audiovisual

S.M.
97884-67576085 Rodríguez, Isabel e outros.

Lengua Castellana y 
Literatura

McGrawHil
l

97884-48196332 Juan Carlos Pantoja Rivero y 
otros

Lingua Galega e 
Literatura

ANAYA
97884-67851793 Miguel Barros e outros

Matemáticas ANAYA 97884-67850734
Xeografía e Historia Baía

edicións
97884-99950006 Brea Pedreira, A.; Romero 

Masía, A.

Inglés

Pulse 
Student’s 
book 1 McMillan

9780-230429697 McBeth, Catherine.

Workbook: 
Pulse 1

9780-23043912 Haywood, Kate; Jackson, 
Sarah;  Ludlow, Karen

Francés

Tous ensemble
1: Livre de 
l’élève Vinces

Vives

97884-68217888 Julien Gauthier y otros

Tous ensemble
1: Cahier 
d’exercices

97884-68217895 Julien Gauthier y otros

Valores Éticos Sen libro
Relixión Católico Rodeira 97884-83491072

f) O horario será de 09:15 a 12:30.
g) Como norma xeral o alumnado non poderán utilizar os servizos da cafetería durante as horas de
clase.
h) A cafetería  terá  un  dereito  de  admisión  que  quedará  limitado  aos  diferentes  membros  da
comunidade educativa.
i) O contrato será anual.
l) O órgano competente resérvase a posibilidade de cancelar o contrato de adxudicación no caso
de incumprimento das devanditas normas.
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LIBROS de: 2º E.S.O. 
Curso: 2017/2018 

Materia / Título Editorial ISBN Autor/es
Física e Química 
(Edebé ON. Proyecto 
global interactivo)

Edebé
978-84-68317199

Xeografía e Historia Baía
edicións

978-84-96893511 Brea Pedreira, A.; Romero 
Masía, A.

Educación Física 
(Proxecto Olimpia-1)

Ediciones
del Serbal

978-84-76286982 J. Ariño Rossend Benabarre

Lengua Castellana y 
Literatura (Serie Libro 
abierto)

Santillana
978-84-83056493

Rafael Díaz Ayala, Susana Gómez 
Sánchez, Mónica Mendoza y otros.

Lingua Galega e 
Literatura

ANAYA
978-84-69810484 Celia Dìaz Nuñez; 

Mercedes Seixo Pastor
Matemáticas ANAYA 978-84-69814260 José Colera Jiménez; Ignacio Gaztelu 

Albero; Ramón Colera Cañas

Música ANAYA 978-84-678-0232-0 Eva F. Gancedo Huércanos; 
Carlos García Cuéllar

Tecnoloxía Oxford 978-0190503741 Jesús Moreno Márquez
I
n
gl
é
s

Pulse Student’s 
book 2

McMillan

9780-230439269 Michelle Crawford

Workbook: Pulse
2

9780-23043930 Michelle Crawford, Patricia
Reilly

F
r
a
n
c
é
s

Tous ensemble 2:
Livre de l’élève

Vinces
Vives

978-84-68217901 Julien Gauthier y otros

Tous ensemble 2:
Cahier 
d’exercices

978-84-68217918 Julien Gauthier y otros

Valores Éticos Sen libro
Relixión Católica Rodeira 97884-83491072
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LIBROS de: 3º E.S.O. 
Curso: 2017/2018 

Materia / Título Editorial ISBN Autor/es
Bioloxía e Xeoloxía

ANAYA
978-84-678-5334-6 Plaza, C.,  Hernández, 

J., Martínez, J. 
Educación Física (Proxecto 
Olimpia-4)

Ediciones
del Serbal

978-84-76286989 J. Ariño Rossend 
Benabarre

Educación Plástica, Visual e
Audiovisual

SM
978-84-67576412 Isabel Rodríguez e 

outros
Física e Química (Proyecto 
Saber Hacer) Santillana

978-84-68017426 Mª Carmen Vidal, D. 
Sánchez, J.L. de Luis

Lengua Castellana y 
Literatura

ANAYA
978-84-678-5209-7 Salvador Gutierrez y 

otros
Lingua Galega e Literatura Consorcio

Editorial
Galego

978-84-9995-1683 Xoán López Viñas, Cilha Lourenço 
Modia, María Vilariño Suárez

Matemáticas Orientadas a las 
enseñanzas Académicas ANAYA 978-84-678-5213-4

Música ANAYA 978-84-667-8875-5
Eva Gancedo, Carlos 
García Cuéllar

Tecnoloxía (Inicia dual)
Oxford

978-84-673-5934-3 Jesús Moreno Márquez
y otros

Xeografía e Historia 
(Sociais 3) SM xerme

978-84-9854-267-7 R. Méndez, J. 
Gutiérrez Puebla e 
outros

Inglés

English in use 
ESO 3: Student’s
book

Burlington

978-9963-51-467-0

Linda Marks, Charlotte
AddisonEnglish in use 

ESO 3: 
Workbook

978-9963-48-938-1

Francés
1º

idioma

Tous ensemble 3:
Livre de l’élève

Vincens
Vives

978-84-6821-792-5

Julien Gauthier y otros
Tous ensemble 3:
Cahier 
d’exercices

978-84-6821-793-2

2º
idioma

Los mismos que
en 2º ESO

Igual que en 2º ESO

Cultura Clásica
ANAYA

978-84-678-5119-9 J.L. Navarro, J.Mª 
Rodríguez

Valores Éticos Sen libro
Relixión Católica Rodeira 978-84-834-9110-2
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LIBROS de: 4º E.S.O. 
Curso: 2017/2018 

Materia / Título Editorial ISBN Autor/es
Bioloxía e Xeoloxía ANAYA 978-84-698-1253-2 C. Plaza, J. Hernández, J. 

Martínez-Aedo, C. Sol
Educación Física (Proxecto 
Olimpia-4)

Ediciones
del Serbal

978-84-7628-698-9 J. Ariño Rossend Benabarre

Educación Plástica, Visual e 
Audiovisual

Sen libro de texto

Física e Química (Proyecto 
Saber Hacer) Santillana

978-84-680-3790-5 M. C. Vidal, D. Sánchez, J.L.
de Luis

Lengua Castellana y 
Literatura (Serie Libro 
abierto)

Santillana
978-84-680-3043-2

Rafael Díaz Ayala, Susana Gómez Sánchez, 
Mónica Mendoza y otros

Lingua Galega e Literatura ANAYA 978-84-698-1251-8
Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas 4 ANAYA 978-84-698-1069-9

Música ANAYA 978-84-678-0265-8
Eva Gancedo, Carlos García 
Cuéllar

Tecnología (Inicia Dual)
Oxford

978-01-905-0378-9 Jesús Moreno Márquez y 
otros

Xeografía e Historia Baía
Edicións

978-84-96893-55-9 X. Alfeirán e outros

Latín ANAYA 978-84-698-1262-4 J.L. Navarro González, J.M. 
Rodríguez Jiménez

Economía McGraw-
Hill

978-84-486-0953-5
A. Penalongas Sweers

Inglés

English in Use 4: 
Student’s book

Burlington

978-9963-48-945-9 Linda Marks, Charlotte 
Addison.

English i Use 4: 
Workbook

978-9963-48-948-0 Linda Marks, Charlotte 
Addison.

Francés

Tous ensemble 3: 
Livre de l’élève Vicens

Vivens

978-84-682-1792-5 Julien Gauthier y otros

Tous ensemble 3: 
Cahier d’exercices

978-84-682-1793-2 Julian Gauthier y otros

Cultura Clásica ANAYA 978-84-678-5119-9 J.L. Navarro, J.M. Rodríguez
Cultura Científica Obradoiro

Santillana
978-84-680-3821-6 F. Anguita Virella, A. Henche 

Ruiz, y otros
Filosofía 4 –  Antes de 
mercalo, preguntar ó profesor  
da materia ó comezo do curso.

ANAYA
978-84-698-2491-7 Diego Sánchez Meca, Juan

David Mateu Alonso

Tecnoloxías da Información 
e a Comunicación

ANAYA
Alejandro Bautista y otros.

Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Profesional

Santillana
978-84-680-3793-6 (Proyecto Saber Hacer)

Iniciación á Actividade 
Emprendedora e 
Empresarial
Valores Éticos Sen libro
Relixión Católica Rodeira 978-84-834-9332-8
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LIBROS de: 1º BACHARELATO 
Curso: 2017/2018 

Materia / Título Editorial ISBN Autor/es
Bioloxía e Xeoloxía 
(Obradoiro Santillana)

Santillana 978-84-9972-284-9 A. Castillo de la Torre, I. Meléndez 
Hevia, M.A. Madrid Rangel

Educación Física Sen libro de texto
Debuxo Técnico I

Donostiarra 978-84-7063-494-9
F. Javier Rodríguez de 
Abaja y otros

Física e Química Bruño 978-84-696-0935-4 M. Suaret, J. Soriano
Lengua Castellana y 
Literatura I

Oxford
978-84-673-8551-9 Ricardo Lobato Morchón, 

Ana Lahera Forteza
Lingua Galega e Literatura
I

Baía Edicións
Consorcio

978-84-9995-169-0

Literatura Universal Oxford 978-84-673-8450-5 Ricardo Lobato Morchón, 
Ana Lahera Forteza

Matemáticas I ANAYA 978-84-678-2688-3
Matemáticas Aplicadas a 
las Ciencias Sociales I

ANAYA
978-84-678-2695-1

Filosofía (Galego) - Antes de
mercalo, preguntar ó profesor 
da materia ó comezo do curso.

McGraw-
Hill

978-84-481-9593-9
Moises Lozano Paz

Linguaxe e Práctica 
Musical

Sen libro – Apuntes/Dossier

Tecnología Industrial I McGraw-
Hill

978-84-4818057-7 Francisco Silva 
Rodríguez

Historia do Mundo 
Contemporáneo (A Nosa 
Terra)

Baia
Edicións

978-84-9995-036-5 X. Alfeirán Rodríguez, A.
Romero Masiá

Latín I ANAYA 978-84-678-2754-5 J.L. Navarro, J.M. 
Rodríguez Jiménez

Griego I ANAYA 978-84-678-2748-4 J.L. Navarro, J.M. 
Rodríguez

Economía McGraw-
Hill

978-84-481-9596-0
A. Penalonga Sweers

Inglés

Linving English 
1: “Student’s 
Book” Burlington

978-9963-48-987-9

Elizabeth Grant, Kaitlin 
Edwards

Linving English 
1: “Workbook”

978-9963-48-988-6

Francés
2ª

lingua

Le nouveau taxi 2 
(A2). Mèthode de 
français Ed.

Hachette

978-01-155551-9

Le nouveau taxi 2 
(A2). Cahier 
d’exercices

978-2-01-155552-6

Cultura Científica McGraw-
Hill

978-84-486-0756-2

Tecnoloxías da 
Información e a 
Comunicación I

ANAYA
978-84-678-2730-9 P. García Núñez y otros

Robótica Sen libro - Apuntes
Antropoloxía Sen libro
Relixión Católica Rodeira 978-84-811-6999-4
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LIBROS de: 2º BACHARELATO 
Curso: 2017/2018

Materia / Título Editorial ISBN Autor/es
Bioloxía (Obradoiro 
Santillana)

Santillana 978-84-9972-612-0 A. Jimeno, L. Ugedo, M. 
Ballesteros.

Xeoloxía Edelvives 978-84-140-0363-3 A. Belmonte Ribas, L. 
Carcavilla Urquí, J. Vragas

Educación Física Sen libro de texto
Debuxo Técnico II Sen libro de texto
Física (Proyecto Saber 
Hacer)

Santillana 978-84-680-2678-7

Química Sen libro
Lengua Castellana y 
Literatura II  (Saber 
Hacer)

Santillana
978-84-141-0181-0

Rafael Díaz Ayala, Susana Gómez Sánchez, 
Mónica Mendoza y otros

Lingua Galega e 
Literatura II

ANAYA
978-84-698-1381-2

Matemáticas II ANAYA 978-84-698-1277-8
Matemáticas Aplicadas 
a las Ciencias Sociales 
II

ANAYA
978-84-698-1280-8

Historia da Filosofía ANAYA 978-84-698-1365-2 Diego Sánchez Meca, Juan 
David Mateu Alonso

Historia de España
Baia

Edicións
978-84-92-630-097 X. Alfeirán Rodríguez e outros

Historia da Arte Rodeira 978-84-8116-856-4 VV. AA.
Tecnoloxía Industrial II McGraw-

Hill
978-84-481-9869-5 Sonia Val y otros

Xeografía de España ANAYA 978-84-667-0197-4 Mª C. Muñoz Delgado
Latín II Diccionario ilustrado VOX: Latino-Español/Español-Latino
Griego II Soamente o Diccionario Griego-Español
Economía de la 
Empresa

Galinova
978-84-9737-253-4

Alberto Pérez César

Inglés

Linving 
English 2: 
“Student’s 
Book”

Burlington

978-9963-48-997-8

Elizabeth Grant, Kaitlin 
EdwardsLinving 

English 2: 
“Workbook
”

978-9963-48-998-5

Francés
2ª lingua

Le nouveau 
taxi 2 (A2). 
Mèthode de 
français Ed.

Hachette

978-01-155551-9

Le nouveau 
taxi 2 (A2). 
Cahier 
d’exercices

978-2-01-155552-6

Ciencias da Terra e do 
Medio Ambiente

McGraw-
Hill

978-84-486-0939-9 D. Calvo Aldea, M.D. Molina Álvarez,
J. Salvachúa Álvarez

Historia da Música e 
da Danza

Galinova
978-84-9737-035-X Rosa Mª Fernández, Isabel 

Puente
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Electrotecnia Sen libro - Apuntes
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación II

ANAYA
978-84-698-1307-2 A. Bautista Martínez y otros

Psicoloxía
Xerais

978-84-9121-035-1 Eva Garea Traba, Miguel 
Vázquez Freire

Fundamentos de 
Administración e 
Xestión
Relixión Católica Sen libro de texto
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IX. RELACIÓN COAS FAMILIAS E A COMUNIDADE

Cada  titor/a  terá,  como  mínimo,  unha  reunión  ao  principio  de  curso  coas  familias  dos  seus
alumnos e alumnas. Ademais, convocará todas aquelas que considere oportunas.
A hora de atención aos pais e nais por parte do profesorado, será previa petición da familia ou
citación do titor.
Excepcionalmente poderanse establecer outros momentos de encontro coas familias cando non
sexa posible no horario establecido; no caso de que sexan dentro da xornada lectiva, as titorías
terán lugar preferentemente nas dependencias do edificio antigo.

As canles de comunicación coas familias son as seguintes:
 Circulares
 Páxina web do centro
 Aplicación AbalarMóbil
 Reunións colectivas
 Entrevistas persoais
 Correo e teléfono
 Correo electrónico
 Representantes dos distintos sectores no Consello Escolar

X. AVALIACIÓN

A CCP,  mensualmente,  fará  un  seguimento  das  medidas  aplicadas  para  a  consecución  dos
obxectivos  propostos  na P.X.A.  cara  a  detectar  as  insuficiencias  da  mesma e  o  seu  grao  de
realización.
Trimestralmente, o claustro de profesores valorará o grao de cumprimento dos obxectivos e se
farán propostas de mellora.
Asemade poderá ser revisado cando o requira algún dos sectores do Consello Escolar.
Por último a Memoria Anual, ao remate do curso, recollerá os resultados da avaliación final: grao
de cumprimentos dos obxectivos, suficiencia e idoneidade das medidas e dos recursos aportados...

XI. ANEXOS

A esta Programación Xeral Anual engádense como anexos os seguintes documentos:
 Normas de Organización e Funcionamento do Centro
 Plan de Convivencia
 Plan Anual de Lectura
 Concreción Anual do Plan Xeral de Atención á Diversidade
 Proxecto Lingüístico
 Programación das Actividades Complementarias e Extraescolares
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Aprobación
A P.X.A. do I.E.S. Ramón Otero Pedrayo de Ourense foi aprobada para o curso 2017-2018 polo
Consello  Escolar  na súa  reunión de  data  26  de  outubro  de  2017,  e  polo  Claustro,  nos  seus
aspectos docentes, en sesión de data de 25 de outubro de 2017.

Ourense  27 de outubro de 2017

O DIRECTOR

 Asdo: Juan Antonio Saco Rivera
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