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Antes de nada, a
nosa benvida

Queremos darche a benvida ao IES Pintor

Colmeiro e esperamos que a túa estancia no

noso centro -o teu, desde hoxe- sexa o máis

agradable e proveitosa posible.

Con esta guía pretendemos poñer á túa

disposición a información que che axude a

coñecer o centro e o noso xeito de traballar. 
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Para empezar, algúns datos
Código do centro: 36020350.
Enderezo postal: As Ferreiras, s/n – 36540 SILLEDA (Pontevedra).
Correo-e: ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es
Teléfono: 986 580 904 / Fax: 986 581 069
Web: http://centros.edu.xunta.es/iespintorcolmeiro/
Oferta educativa:

-ESO
-Bacharelato
-Ciclos formativos de formación profesional:

-Ciclo medio de comercio.
-Ciclo medio de condución de actividades físico-deportivas no medio natural.
-Ciclo superior de xestión comercial e marketing.

-PGS: Servizos auxiliares de oficina.
-Educación de persoas adultas:

-Ensinanzas básicas.
-Graduado en educación secundaria.
-Formación non regrada: Iniciación ás novas tecnoloxías.

Nº alumnos/as: 435 (Curso 2004-05).
Persoal que presta os seus servizos no centro: 57 profesores/as e 6 PAS.

RReesseeññaa  hhiissttóórriiccaa  ddoo  IIEESS PPiinnttoorr  CCoollmmeeiirroo
O IES Pintor Colmeiro é un centro que iniciou a súa andadura no curso 1998-99, sendo
o primeiro, e polo de agora único, instituto do concello de titularidade pública. Aquel
primeiro curso de 1998-99 o persoal do centro estaba formado por 26 persoas: 22 pro-
fesores/as e 4 PAS. O número de alumnos e alumnas ascendeu a 292, distribuídos en
11 unidades. 
No curso 1999-2000, ademais de rematar a implantación da ESO, incorporouse ao cen-
tro unha unidade de educación permanente de adultos/as (EPA) e un programa de
garantía social (perfil: servizos auxiliares de oficina).
No ano académico 2000-01 púxose en marcha a oferta de bacharelatos (humanidades
e ciencias sociais e ciencias da natureza e da saúde) e a dos ciclos da familia de comer-
cio e marketing (ciclo medio de comercio e ciclo superior de xestión comercial e mar-
keting). Tamén se ampliou a oferta de garantía social cun segundo programa (perfil:
dependente de comercio) e a de educación de persoas adultas coa implantación do nivel
III.
No curso 2001-02 completouse a oferta de formación profesional específica coa
implantación do ciclo medio de condución de actividades físico-deportivas no medio
natural.
O 2002-03 foi un ano de consolidación da oferta, que unicamente experimentou
algúns cambios no relativo á área de educación de persoas adultas, inducidos pola
desaparacición das ensinanzas de preparación das probas libres de graduado escolar
e a conseguinte redefinición da oferta, o que se concretou na posta en marcha dun
curso de ensinanzas básicas (niveis I e II) e, en atención á forte demanda rexistrada,
dun plano de formación no campo das novas tecnoloxías.
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Un proxecto da mellora
No inicio do curso 2002-03 incorporábase o IES Pintor Colmeiro á RReeddee  GGaalleeggaa  ddee  CCeennttrrooss
ppaarraa  aa  CCaalliiddaaddee  ((RRGGCCCC)), constituída por centros galegos de ensino público interesados
en compartir experiencias e iniciativas que axudasen a mellorar a calidade do seu servizo.
Este proxecto xa botara a andar no ano 2000 co nacemento da primeira das redes, a
denominada GG11, e desde entón fóronse sumando cada curso unha ou dúas máis: no 2001
nacía a GG22, no 2002 facíao a GG33, a GG44 e GG44--CCFFRR  comezaban no 2003, e en outubro de
2004 empezaron a traballar a GG55--AA  e a GG55--BB.
O obxectivo dos centros que nos integramos nas redes para a calidade é ffaacceerr  aass  ccoouussaass
ccaaddaa  ddííaa  uunn  ppoouuqquuiiññoo  mmeelllloorr. Sabemos que dificilmente poderemos ir avanzando nese
propósito se non é a través do traballo en equipo. Esa é a razón pola que en cada un destes
últimos cursos constituímos no centro un grupo de traballo denominado ggrruuppoo  ddee  mmeelllloorraa.
Nese grupo, no que participou arredor da terceira parte dos profesores e profesoras do
centro, fomos deseñando, debatindo e propoñendo directrices, estratexias e materiais de
traballo cos que pretendemos facer realidade as expectativas de mellora continua do IES
Pintor Colmeiro. Como verás ao longo destas páxinas, a implantación dun sistema de
mellora non supón facer cousas alleas ao noso traballo habitual de docentes; se acaso,
trátase de facer as cousas de sempre dun xeito o máis sistematizado posible. 
Naturalmente non se pode resumir nun párrafo unha cuestión con tantos matices. A
finalidade desta guía é que teñas un "manual de consulta" á túa disposición para que
coñezas como funciona o noso centro, cales son os instrumentos que é necesario aplicar
e o modo correcto de utilizalos. En calquera caso, desde a dirección do centro estaremos
encantados de resolver todas as dúbidas que poidas ter neste terreo.
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AAllgguunnhhaass  ccoouussaass  qquuee  vviimmooss  ffaacceennddoo

O labor realizado polos grupos de mellora
nestes últimos anos foise materializando
pouco a pouco nun volume importante de
traballo que está en circulación. Poñemos
algúns exemplos:

-A gguuííaa  ddoo  aalluummnnaaddoo, que se entrega no mes
de outubro.

-A organización das diferentes sesións de
aaccoolllliiddaa, incluída a pre-acollida para os
alumnos de primaria dos centros adscritos
(CEIP de Silleda e CEIP da Bandeira).

-A extensión do uso de ferramentas (eennqquuiissaass,,
ccuueessttiioonnaarriiooss) que permitan coñecer a opinión
dos diferentes sectores da comunidade
educativa.

-A progresiva incorporación da iinnffoorrmmááttiiccaa a
novas áreas da actividade do centro, no
contexto dunha política e mellora do uso das
novas tecnoloxías.

-O deseño dun ccaaddeerrnnoo para uso do
profesorado que favoreza o seguimento
sistemático da actividade docente. Ofrécese en
papel e en soporte dixital (CDROM).

-Un traballo sistemático de mellora do
ccaaddeerrnnoo  ddoo  ttiittoorr//aa,, baixo a coordinación do
departamento de Orientación.

-A elaboración e publicación dunha ppááxxiinnaa
wweebb  do centro (máis adiante informámoste en
detalle desta iniciativa).

-A publicación do boletín informativo AA  VVoozz
ddoo  CCoollmmeeiirroo,,  un instrumento co que se
pretende dar a coñecer aos distintos sectores
da comunidade educativa a información que
se xera no noso centro.

-A redacción dun ppllaann  ddee  pprreevveenncciióónn  ee
ttrraattaammeennttoo  ddee  eemmeerrxxeenncciiaass. Neste curso
comenzará a súa implantación. 

IESS Pintorr Colmeiro
Silleda

2005-06
G u í a  d o  c e n t r o

Non deixes de ver a nosa web:
http://centros.edu.xunta.es/iesp intorcolmeiro

�Carpeta de benvida que se lle
entregou ao alumnado de 6º de prima-
ria dos centros adscritos.

� Portada da Guía do centro que se
lle entrega ao alumnado no comezo do
curso.

Unha das aulas de informática do centro.
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As nosas actividades máis importantes están sistematizadas por escrito. Os
documentos que describen como está previsto que se fagan as cousas no noso centro
son os pprroocceeddeemmeennttooss. Todos eles están contidos no MMaannuuaall  ddee  pprroocceeddeemmeennttooss.
Todos os procedementos teñen un epígrafe titulado "árbore documental" no que se
referencia toda a documentación complementaria que emana deles (plantillas, bases
de datos, normas, listados, etc.). En suma, calquera que estea interesado en saber
como temos procedimentado o desenvolvemento dunha actividade no Pintor Colmeiro
pode acudir ao Manual de procedementos e ler con atención o procedemento concreto
que Ile interese. 

O Manual de procedementos está dispoñible en soporte informático. Pódense solicitar
copias parciais en papel.

Se alguén ten un interese especial por obter unha perspectiva xeral do sistema, no
despacho de dirección está dispoñible a última versión do MMaannuuaall  ddaa  CCaalliiddaaddee, que
é unha especie de versión resumida de todo o sistema.

Por outra banda, temos o proxecto inmediato de colgar na páxina web do centro un
volume significativo da documentación necesaria para o desenvolvemento das nosas
actividades docentes.

Fora deste xeito cómodo e áxil de obter esta documentación, o máis habitual é que
todos os documentos necesarios sexan facilitados no momento en que se necesitan.
Así sucede coa programación e memoria, cos compoñentes do caderno do profesor/a,
coa documentación necesaria na avaliación, e con algunha que outra plantilla máis.

Por descontado, sempre queda o recurso de acudir a calquera membro da dirección
e solicitar a información ou documentación que se estime necesaria.

A documentación
OOnnddee  ppooddoo  aattooppaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  oo  ssiisstteemmaa  ddaa  ccaalliiddaaddee  ee  aa  ssúúaa  ddooccuummeennttaacciióónn??

Festival de Nadal 2004
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CCoommoo  eessttáá  eessttrruuttuurraaddaa  aa  ddooccuummeennttaacciióónn??

Moita da nosa documentación está codificada. Os códigos  constan dunha secuencia de
caracteres alfabéticos e numéricos. A numeración está precedida de dúas letras que
indican a índole do documento:

DDCC Documento descritivo de certa extensión
LLII Listado
MMCC Apartados do Manual da calidade
MMDD Modelo ou plantilla
MMEE Instrución ou metodoloxía para face ralgo 
NNMM Norma
PPCC Plan de control
PPRR Procedemento
RRXX Documento específico de rexistro

En relación cos códigos numéricos aos que faciamos alusión, baste de momento saber
que, á maneira do que sucede cos prefixos telefónicos que designan provincias, os
números iniciais relacionan o documento cunha destas catro grandes categorías:

44 Documentación
55 Planificación
66 Xestión dos recursos (humanos e materiais)
77 Prestación do servizo
88 Medida, análise e mellora

Alumnado do ciclo superior de
xestión comercial e marketing

asiste a unha conferencia no
obradoiro de comercio.
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AA  pprrooggrraammaacciióónn

A programación é un documento básico na nosa práctica docente. O éxito dunha
programación cífrase no seu realismo, no seu nivel de adaptación ao que imos levar
a cabo de feito na aula. No noso centro temos estandarizada unha ppllaannttiillllaa  ppaarraa  aa
pprrooggrraammaacciióónn (codificada como MMDD7755001100110011), que recolle os requisitos legais
establecidos na normativa. Como consideramos este documento absolutamente clave
como referencia constante no desenvolvemento da práctica docente, a súa entrega
en tempo (antes do 20 de outubro) e en forma (segundo o modelo establecido) é un
dos aspectos que temos sometidos a medición como obxectivo da calidade. 

É tamén importante que na súa redacción queden o máis claramente definidos posible
os criterios e instrumentos de avaliación. Hai varios documentos nos que van quedar
consignados estes criterios e é moi importante que exista coherencia entre todos eles
e, por suposto, na súa aplicación á hora de avaliar.

PPrreesseennttaacciióónn  ddaa  aassiiggnnaattuurraa  //  mmóódduulloo..  FFoollllaa  rreessuummoo  ddaa  pprrooggrraammaacciióónn

Na documentación do noso sistema temos unha plantilla (MMDD7755001100440011) para
satisfacer a esixencia de presentar ao principio de curso a cada un dos alumnos/as
aos que imos impartir clase un resumo da asignatura ou módulo correspondente.
Este documento recolle os requisitos legais e supón unha axuda moi importante (e
unha garantía) para os alumnos/as, que teñen unha folliña que Iles marca o rumbo
da asignatura para todo o curso e lles especifica os criterios de avaliación, para que
as reglas estean claras desde o primeiro día. Unha copia deste documento debe obrar
en poder do xefe/a de estudios.

Tal e como sucedía na programación, hai que ter especial coidado á hora de expresar
os criterios e instrumentos de avaliación, que deben ser coherentes cos que aparecen
na programación.

Alumnado de educación de persoas adultas
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Laboratorio de bioloxía

OO  ccaaddeerrnnoo  ddoo  pprrooffeessoorr//aa

No noso sistema da calidade, o
caderno do profesor/a ten unha
enorme importancia como
rexistro insustituible da nosa
práctica docente. Nestes últimos
cursos tense feito un gran esforzo
por facelo o máis adaptado
posible aos requerimentos do
sistema e coherente co resto da
documentación. E aínda que está
estandarizado, cremos que ten a
suficiente flexibilidade como para
adaptarse a todos os tipos de
ensino da nosa oferta educativa.

No noso centro o caderno do
profesor/a concíbese como unha
pprrooppiieeddaaddee  ccoommppaarrttiiddaa, pois, pola súa importancia, transcende o ámbito privado do
profesor/a. O centro facilita ao principio de curso as distintas partes do caderno. Os
principais elementos do noso cademo do profesor/a son:

--FFiicchhaa  ddoo  aalluummnnoo//aa, na que se deben consignar, entre outras cousas, os rexistros da
sistemática de avaliación empregada e os resultados da mesma, e, cando se dea o caso,
as accións contempladas nas actas de xunta de avaliación.

--FFoollllaass  ddee  sseegguueemmeennttoo  ddaa  pprrooggrraammaacciióónn, nas que se fan constar as actividades levadas
a cabo ao longo do curso, coa periodicidade que o profesor/a estime oportuna (diaria,
semanal, por unidades didácticas, etc.) e a súa correspondencia coa programación. 

Estes dous elementos do caderno (fichado alumno/a e follas de seguemento da
programación) deben ser gardados ao
final de curso, debidamente identificados
cunhas pegatinas, nunhas carpetas que
estarán etiquetadas para tal efecto por
departamentos. Constitúen un rexistro
importantísimo da nosa actividade
docente que acredita o traballo feito.

Ademais destes dous elementos, o
caderno do profesor/a ten outros
complementarios, como un planning
anual, unha plantilla para o horario,
plantillas dos documentos de avaliación
do alumnado, unha folla para a avaliación
do profesor/a (avaliación que se deixa a
criterio do profesor/a e que, en todo caso,
está pensada para o seu "consumo
interno"), etc.

Todos estes compoñentes do caderno
son entregados ao principio de curso a
todos os profesores/as. 
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Un dos aspectos nos que levamos traballado máis nestes últimos anos é na mellora das
políticas de comunicación. 

A continuación presentámosche varios instrumentos cos que o IES Pintor Colmeiro tenta
dinamizar a comunicación coa comunidade educativa e, ben pensado, con este mundo
globalizado que nos tocou en sorte.

O primeiro destes vieiros, segundo a orde cronolóxica da súa presentación en sociedade,
foi AA  VVoozz  ddoo  CCoollmmeeiirroo, que naceu co obxectivo de ser unha ferramenta áxil que canalice
a información que desde o centro se queira facer chegar a alumnado, profesorado,
familias, empresas colaboradoras, institucións, etc. O primeiro número da Voz do
Colmeiro, dirixido preferentemente ao claustro de profesores/as, publicouse en
novembro de 2004. Desde esa data saíron varios números máis, algúns deles
distribuídos entre o conxunto da comunidade educativa.

OO  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo

Aproveitando que o uso do correo electrónico está moi extendido, no curso pasado
tomamos a iniciativa de propoñerlle ao profesorado a utilización desa vía para remitirlle
as comunicacións internas e para reenviar a información de interese que chega ao correo
do IES Pintor Colmeiro. Se queres incorporarte a esta lista de correo tan só terás que
facilitarnos o teu enderezo en Secretaría. 

A comunicación

A Voz do Colmeiro

A Voz do Colmeiro, nº  6  -  Decembro de 2005 -  páx. 1

Boletínn informativoo do
IESS Pintorr Colmeiro

Nºº 6/Decembroo 2005
Tiraxe:: 6000 exemplares.

O IES Pintor Colmeiro vestiuse a semana do 25 de
novembro de NONN áá Violenciaa Doméstica. Todo o
centro físico e todo o esforzo educacional estivo diri-
xido a pór o seu gran de area para que a sociedade
do futuro sexa polo menos mellor ca a do presente.
O luns o centro quedou nu. Nu de avisos, de carteis,
de cadros. Durante tres días as paredes amosáron-
se frías, sen vida, sen novas.
Pero o xoves amanceu cheo de carteis, de cruces, de
datos, de nomes, de fotos, de libros, de estatísticas
que conmoven o máis  impávido... e o alumnado
entrou no centro como de crequenas, facéndose eco
do impacto visual que se pretendía e respondendo
tal e como se esperaba: con respecto, con curiosi-

dade, con solidariedade. Quizais entre tantas caras
ávidas por ler, por saber, había algunhas que con
mágoa recoñecían intres das súas vidas, instantá-
neas coas que se identificaban con sufrimentos
rexistrados no máis profundo do seu ser.
Mentres eses risos do alumnado se tornen en tris-
tes lembranzas, o noso labor de educadores contra
este tipo de actitudes terá máis sentido ca nunca.
Mentres os telexornais sigan a falar de vítimas, men-
tres o maltrato psicolóxico sexa cotián, nós segui-
remos tentando educar na igualdade, na liberdade,
na fraternidade. Mentres unha soa muller, un só
nen@, un só home, un só ancián, sufra este tipo de
violencia, nós seguiremos a loitar.

255 dee novembro:: NONN áá violencia

Debuxandoo cultura
No noso instituto imos desenvolver ao longo do
curso 2005/06 un proxecto de actividades que
ten como obxectivo fundamental conseguir un
maior aproveitamento dos materiais da biblio-
teca nas nosas actividades académicas e un
maior achegamento do profesorado e do alum-
nado a este espazo de lectura, información e
aprendizaxe.
Este proxecto, que se desenvolve baixo o lema
Debuxandoo cultura, foi seleccionado dentro do
Plano de Mellora de Bibliotecas Escolares da
Consellería de Educación e conta cunha axuda
económica de 7.500 euros. Dentro deste desen-
volveremos un programa de formación de usua-
rios dirixido a todo o alumnado da ESO e
campañas de animación á lectura, así como a
organización doutros eventos que este ano cen-
traranse fundamentalmente en dúas liñas de
actuación: Oss Dereitoss Humanoss daa Muller e A
(in)culturaa daa auga.

Grupoo dee teatro
Un ano máis, o grupo de teatro do IES Pintor Colmeiro segue
a súa andaina con novos pulos recibidos polo aplauso xeral
do público e o recoñecemento con premios varios. O elen-
co de actores seguirá a ser basicamente o mesmo ca o cur-
so anterior, co atranco engadido de seren de 2º de
Bacharelato, feito que non merma as súas aspiracións a con-
verter ao público silledense en xeral, e ao alumnado do cen-
tro en particular, en perenne afeccionado ao teatro.

Unhaa oportunidadee única
Na mañá do día 3 de outubro de
2005 produciuse unha eclipsee anular
dee soll que foi visible desde toda a
Península Ibérica, Canarias, Baleares, resto de Europa e Norte
de África. 
Un evento como este, que non se repetirá ata dentro de máis
de vinte anos, non podiamos deixalo pasar sen máis, de xei-
to que adquirimos un lote de gafas con filtro solar para que
todo o alumnado tivese ocasión de observar a eclipse.
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AA  nnoossaa  wweebb

No mes de maio de 2005 colgamos na rede a nosa web, que a partir de agora está
chamada a ser unha referencia obrigada para alumnado, profesorado, comunidade
educativa e, loxicamente, para calquera persoa que, atópese onde se atope, se inte-
rese por saber algo de nós.

O enderezo web é o seguinte: hhttttpp::////cceennttrrooss..eedduu..xxuunnttaa..eess//iieessppiinnttoorrccoollmmeeiirroo//

A web do Colmeiro foi elaborada integramente por
profesorado do noso centro no contexto dunha
actuación dun ggrruuppoo  ddee  mmeelllloorraa. 

AAss  FFeerrrreeiirraass

As Ferreiras é o nome que recibían os terreos sobre
os que está edificado o instituto. As Ferreiras é
tamén o título da revista que edita o noso centro
con periodicidade anual, aínda que en anos pasa-
dos viron a luz algúns números especiais. En total,
son dez os números que levamos publicados. 

Nos últimos tres anos presentamos As Ferreiras ao
certame EEnnttrree  nnóóss,,  eenn  ggaalleeggoo. O resultado foi exce-
lente: tres anos, tres premios. Á dereita reprodu-
cimos a portada da revista editada no 2006, da que
imprimimos 700 exemplares.

As Ferre ira s
R e v i s t aa  d oo  I E SR e v i s t aa  d oo  I E S P i n t o rr  C o l m e i r oP i n t o rr  C o l m e i r o

N ú m e r o º 1 00  --  C u r s oo  2 0 0 5 / 0 6N ú m e r o 1 00  --  C u r s oo  2 0 0 5 / 0 6

Proxectoo ComeniusProxectoo Comenius �� AA poboaciónAA poboación
dee Si l ledadee Si l leda �� EntrevistasEntrevistas

Creaciónn   Creaciónn   �� Viaxess   Viaxess   �� CulturasCulturas
Soberb ia . . ..  ee moitoo máisSoberb ia . . ..  ee moitoo máis
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Unha actividade que non se rexistra pode que se fixera ou non: unha actividade que
se rexistra axeitadamente acredita que foi levada a cabo. Este é o principio no que se
basea a necesidade de gardar rexistros, como acreditación de que os procedemen-
tos se levan a efecto. No que fai a nosa actividade docente, imos pasar revista aos
rexistros esenciais, á temporalidade dos mesmos e ao lugar onde se gardan.

Estes son os principais documentos que deben ser gardados. Na medida en que se
vaia desenvolvendo o proxecto de calidade iranse engadindo outros:

-CCaaddeerrnnoo  ddoo  pprrooffeessoorr//aa (ficha do alumno/a e follas de seguemento da programación).

-CCaaddeerrnnoo  ddoo  ttiittoorr//aa. 

--EExxaammeess..  Os do último curso e os do curso en vigor. 

--AAccttaass  ddaass  rreeuunniióónnss  ddooss  ddeeppaarrttaammeennttooss  ddiiddááccttiiccooss..

--RReeccuurrssooss  eemmpprreeggaaddooss  nnaa  ddoocceenncciiaa  (apuntes, prácticas, etc.). Os do curso en vigor.
O profesor/a tenos identificados e facilmente localizables.

Os documentos de rexistro
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Algunhas notas sobre Silleda
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Algunhas notas sobre Silleda

DDiirreeccttoorriioo

Santuario da Nª Srª dos
Desamparados. Abades

Capitel da porta principal da
igrexa de Ansemil

Lagoa Sacra. Xestoso
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Algunhas notas sobre Silleda

AAllooxxaammeennttooss  --  hhootteeiiss,,  hhoossttaaiiss,,  ffoonnddaass

RReessttaauurraanntteess

Datos recollidos da web do Concello de Silleda (www.concellodesilleda.com)

Cadeixas do Toxa
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I ES Pi n to r  Co l m e i r o

G u í a  p a ra  p r o fe s o ra d o  d e
n o va  i n c o r p o ra c i ó n

( M D 6 2 0 2 0 2 )

EEddiittaa
IIEESS  PPIINNTTOORR  CCOOLLMMEEIIRROO

AAss  FFeerrrreeiirraass,,  ss//nn  --  3366554400  SSiilllleeddaa  ((PPoonntteevveeddrraa))
TTeellff..  998866  558800990044  FFaaxx  998866  558811006699

FONDO SOCIAL EUROPEO




