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A Programación Xeral Anual para o curso 2014-2015, que se materializa no presente 

documento, foi elaborada seguindo as directrices indicadas no Decreto 324/1996 polo 

que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria (ROC) 

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

desenvolvemento do citado decreto. 

 

Segundo os artigos 102 e 103 do ROC, a elaboración da Programación Xeral Anual é 

tarefa correspondente ao equipo directivo do centro, que redactará o documento 

tendo en conta as propostas do claustro e as directrices do Consello Escolar. Ditas 

propostas do profesorado virán dadas da man dos departamentos didácticos, que 

aprobarán o documento en reunión da Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

Presentada ante o claustro, a Programación Xeral Anual será elevada finalmente, para 

a súa aprobación posterior, ante o Consello Escolar do instituto, que respectará, en 

todo o caso, os aspectos docentes que competen ao claustro. 

 

A Programación Xeral Anual para o curso 2014-2015 estrutúrase, segundo establece o 

Regulamento Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria, en catro capítulos, dos 

cales só o I, correspondente ao Proxecto Anual do Centro, se inclúe, con data de 30 de 

setembro de 2014, no presente proxecto, con excepción do Documento de Recollida 

de Datos. 

 

Os  restantes  capítulos,  xunto co  devandito  Documento  de Recollida de Datos  e 

outros anexos, presentaranse nas datas en que as autoridades educativas o soliciten. 

 

 

1. CAPÍTULO I 
 

O capítulo I da Programación Xeral Anual está constituído por catro documentos: 

 

  Proxecto  anual   

  Horario  xeral  do  centro   

 Organización  de  servizos  complementarios    
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 Documento de recollida de datos 

 

 

1.1. PROXECTO ANUAL  
 

O  proxecto anual do centro debe facer referencia aos obxectivos específicos que o 

centro se propón conseguir no curso académico, ás medidas que se van desenvolver 

para a súa consecución e aos recursos con que conta o centro para levalas a cabo. 

 

1.1.1.  OBXECTIVOS 

 

Ademais dos obxectivos xerais que se establecen no Proxecto Educativo de 

Centro, que non posúen unha dimensión de consecución inmediata, senón a 

longo prazo, mais que non se perderán de vista en ningún momento, cómpre 

establecermos obxectivos xerais e específicos para este curso 2014-2015, que 

terán en conta as características particulares do noso instituto e da súa 

contorna. 

 

A.   OBXECTIVOS XERAIS 

 

A actividade do centro estará orientada, en xeral, en dúas grandes 

direccións: 

 

 Desenvolver efectivamente as programacións didácticas dos 

departamentos. 

 

 Promover os valores de convivencia e solidariedade entre os 

distintos sectores do centro. 

 

Dalgunha maneira, estes obxectivos xerais están encamiñados á 

redución da taxa de fracaso escolar, para o que, en xeral, será preciso: 

 

 Establecer actuacións que favorezan un clima de cooperación e 

orientación cara á mellora das actividades e dos rendementos. 
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 Traballar por un clima de recoñecemento, de motivación e de 

reforzo tanto cara ao profesorado como cara ao alumnado, 

valorando os seus logros e aceptando e respectando as súas 

ideas. 

 

 Impulsar a creación dun ambiente escolar ordenado e cómodo, 

consecuencia de aplicar as normas con xustiza nun espazo de 

confianza e seguridade entre todas as persoas. 

 

 Promover a atención á diversidade, con medidas adecuadas ao 

nivel intelectual do alumnado para mellorar os seus resultados 

académicos. 

 

 Facilitar un bo nivel de apoio e participación dos pais e nais, 

non só centrado na súa colaboración nas actividades propias do 

centro, senón tamén establecendo actuacións  dirixidas  

especialmente  a  eles  e  elas,  que  lles  permitan  afrontar 

mellor a súa función como educadores e educadoras (escola 

de pais e nais,proxectos de convivencia, proxectos TICs e 

Lector…). 

 

Ademais, cómpre non esquecermos outros obxectivos, tamén 

importantes, como: 

 

 Xestionar o centro de forma aberta e participativa, contando coa 

opinión, colaboración e participación de todos os sectores da 

comunidade educativa, implicándoos na organización e 

desenvolvemento das actividades previstas. 

 

 Actualizar,  achegar  e  aplicar  as  novas  tecnoloxías  á  maior  

parte  das  nosas funcións e actuacións, intentando facilitar, así 

mesmo, o seu uso a todos os sectores da comunidade 

educativa, en especial a aqueles cun acceso máis difícil a elas 

(pais e nais ou o persoal de administración e servizos). 
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 Establecer e impulsar accións encamiñadas á plena educación 

para a igualdade entre mulleres e homes e, nese sentido, 

corrixir e sancionar, se for necesario, comportamentos sexistas e 

discriminatorios, incluíndoas nos documentos de organización e 

normas do centro. 

 

 Potenciar actuacións e actividades que permitan crear no 

alumnado as actitudes necesarias para desenvolver a súa vida 

dentro dun clima de plena igualdade. 

 

 Establecer actuacións que garantan a plena igualdade de 

oportunidades, independentemente do xénero, procedencia ou 

calquera outra condición de tipo persoal, familiar, económica ou 

social. 

 

 Apertura e colaboración coa contorna, establecendo accións de 

colaboración en distintos aspectos (actividades culturais 

conxuntas, de formación etc.). 

 

 Poñer os medios necesarios para establecer unha 

comunicación fluída e eficaz entre a Administración Educativa e 

os distintos sectores da comunidade educativa. 

 

 Impulsar os grupos de dinamización e ampliar as súas 

actuacións e actividades aos diferentes sectores da comunidade 

educativa. 

 

 Promover medidas de atención á diversidade para a mellora dos 

resultados académicos, especialmente reforzos e medidas 

organizativas. 

 

 Desenvolver actuacións para conseguir un auténtico clima de 

convivencia no centro. 

 

 Impulsar   actividades   relacionadas   coa   educación   para   a   
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sostenibilidade ambiental. 

 

B. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

Tal e como establece a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, 

concíbese a participación como un valor básico para a formación da 

cidadanía, posibilitando e fomentando a participación democrática de 

todos os membros da comunidade educativa na organización, goberno, 

funcionamento e avaliación dos centros educativos a través dos 

órganos colexiados. Este marco xeral de participación e compromiso 

facilita o papel que desenvolven as direccións no proceso de 

dinamización da innovación e mellora da calidade educativa nos centros 

docentes. Os principios básicos de toda xestión que pretenda ser aberta 

e participativa deben basearse na colaboración e integración dos 

diferentes sectores que inflúen na vida do centro. 

 

Todos os sectores da comunidade educativa teñen unha importancia 

indiscutible no desenvolvemento do proceso educativo. Por esa razón, 

decidimos establecer os obxectivos específicos en relación con cada un 

deles. 

 

 Profesorado 

 

 Conseguir a maior participación posible do profesorado na vida 

do centro. 

 

 Apoiar e  promover actividades  de  formación  que redunden  

nun  mellor desenvolvemento da oferta educativa. 

 

 Manter os contactos necesarios cos titores e os distintos 

departamentos co fin de estudar conxuntamente o 

desenvolvemento do proceso educativo e os posibles problemas 

que poidan xurdir. 

 

 Coordinar a acción dos titores a través do Proxecto de Acción 
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Titorial. 

 

 Promover a coordinación entre as diferentes áreas. 

 

 Potenciar as atribucións dos equipos docentes de cada curso co 

fin de que o proceso avaliador adquira un sentido de 

globalidade. 

 

 Impulsar  e  apoiar  o  labor  do  departamento  de  Orientación,  

como  piar básico no desenvolvemento do proceso educativo. 

 

 Promover o debate dos criterios que se empregarán para a 

elaboración dos horarios  de  traballo,  gardas  e  outras  

actividades  en  consonancia  cos criterios pedagóxicos que 

establece o Regulamento Orgánico dos IES e contemplando as 

peculiaridades do noso centro. 

 

 Fomentar a realización de proxectos de actividades para o 

seu posterior desenvolvemento: actividades complementarias 

de un ou varios departamentos, programas europeos e de 

intercambio, etc. 

 

 Promover  actividades  de  convivencia  para  o  alumnado  novo  

no instituto a principio de cada curso e en colaboración cos 

titores e titoras. 

 

Alumnado 
 

O alumnado é o elemento fundamental no desenvolvemento do 

proceso educativo. Por tanto, a súa participación non debe ser a 

dun mero receptor de información, senón que é imprescindible 

conseguirmos, ademais, a súa óptima integración no proceso de 

formación propio. Son obxectivos básicos neste apartado: 

 

 Impulsar, apoiar e axudar ao funcionamento das asociacións 
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do alumnado en canto ao desenvolvemento de actividades de 

carácter informativo, cultural, lúdico etc. 

 

 Potenciar a figura dos delegados de curso, así como dos 

representantes da xunta de delegados e do Consello Escolar 

como transmisores da problemática do alumnado ante os 

demais sectores da comunidade educativa, así como da 

información do profesorado ante o alumnado. 

 

 Coordinar, en todo caso, a súa actividade co equipo directivo. 

 

 Adoptar as medidas correctoras de conduta necesarias para 

que o ambiente na aula e no centro sexa o propicio para a 

realización da actividade diaria. 

 

  Pais e nais 
 

Os  pais  e  nais  deben  tamén  colaborar  e  participar  nos  

órganos correspondentes e, ademais, para mellorar as relacións 

interpersoais (entre os membros do propio colectivo, entre 

pais/nais e fillos, entre pais/nais e equipo directivo) 

propoñemos: 

 

 Impulsar  a  formación  dunha  nova  ANPA,  logo  de  que  a  

anterior  se disolvese por falta de presidencia. A partir de aí, 

colaborar coa asociación nos distintos aspectos da vida do 

centro que o requiran. 

 

 Comprometer os pais e nais no programa de actividades 

complementarias do alumnado, contando coas súas propostas, 

para conseguir unha colaboración directa. 

 

 Informalos  directa  e  puntualmente  de  calquera  problema  

do  centro, establecendo reunións periódicas cos 

representantes no Consello Escolar, para chegarmos a un maior 



 
 

 

               IES ALFREDO BRAÑAS 
PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 
                                 [2014-2015] 

 

 

8 

 

compromiso na procura de solucións. 

 

 Organizar actividades específicas para este colectivo: escola de 

pais e nais, cursos sobre Internet e a súa utilización responsable 

e fomentar a súa participación en actividades abertas. 

 

Persoal de Administración e Servizos (PAS) 
 

A presenza dun PAS eficiente e implicado no desenvolvemento 

cotián da comunidade educativa non só contribuirá dun xeito 

fundamental ao benestar no centro, como tamén á imaxe que 

proxectemos cara ao exterior. Son obxectivos específicos 

referentes a este colectivo: 

 

 Ofrecer    a    colaboración    do    equipo    directivo    para    

mellorar    as condicións de traballo e a organización de tarefas. 

 

 Establecer vías de diálogo para coñecer os distintos problemas 

que afectan a este colectivo co obxecto de colaborar na súa 

solución. 

 

 Promover  a  súa  participación  en  todo  tipo  de  actividades  

abertas  ou, mesmo, en actividades específicas. 

 

Consello Escolar 
 

Considéranse básicos os seguintes obxectivos, que resumen 

moitas actuacións que deberán levarse a cabo e que se 

especificarán en apartados posteriores: 

 

 Procurar, desde a colaboración e o compromiso de todos os 

sectores que participan nel, que o Consello Escolar sexa algo 

máis que un órgano simplemente consultivo. 

 Impulsar a organización de comisións en relación con aspectos 

concretos da comunidade educativa, sempre que sexa preciso. 
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1.1.2. MEDIDAS A DESENVOLVER PARA A SÚA CONSECUCIÓN 

 

As medidas que se vaian levar a cabo deben estar en relación directa cos 

obxectivos xerais enunciados. 

 

Así, se partimos da base de que o obxectivo último do labor docente debe ser a 

redución da taxa de fracaso escolar e de que, tanto o desenvolvemento das 

programacións didácticas por parte dos departamentos como a mellora da 

convivencia son fundamentais para conseguilo, cómpre matizarmos de que 

maneira se implementarán medidas encamiñadas á súa consecución. 

 

En xeral, pódese dicir que o propio contido das programacións didácticas 

establece unha metodoloxía particular para cada materia, así como os 

contidos, obxectivos e instrumentos e criterios de avaliación que se procuran 

para cada curso. Así pois, é deber de cada profesor ou profesora levalos a 

cabo na aula. Con todo, cómpre sinalarmos que, debido á diversidade do 

alumnado, é imprescindible realizar unha avaliación inicial de diagnóstico de 

cara  á  detección  de  dificultades  de  aprendizaxe,  de  atención  ou  de  

conduta  que  poidan requirir actuacións específicas como adaptacións 

curriculares ou agrupamentos específicos nas materias instrumentais. 

Ademais desta avaliación inicial, realizaranse, dentro do proceso de avaliación 

ordinaria, tres sesións de avaliación, coincidentes co remate de cada trimestre 

do curso escolar, onde se valorará de maneira conxunta a evolución do 

alumnado en canto ás súas posibilidades de acadar os obxectivos específicos 

establecidos na programación de cada disciplina. A importancia destas 

sesións de avaliación do alumnado reside, máis que no simple feito de 

facermos oficiais as cualificacións obtidas en cada materia, na reflexión 

conxunta de todo o profesorado do grupo acerca de feitos tan relevantes no 

proceso de ensino- aprendizaxe como: 

 

 Reflexión  sobre  a  evolución,  académica  e  persoal,  de  cada  

alumna  ou alumno, encamiñada á detección precoz de problemas 

como acoso escolar, dificultade de integración no grupo, conflitividade, 
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trastorno de déficit de atención … 

 

 Valoración  da aplicación das medidas  de reforzo decididas na 

avaliación inicial e funcionamento dos agrupamentos específicos. 

 

 Estado dos partes de conduta e expedientes disciplinarios. 

 

As reunións de avaliación, a falta de ser aprobadas pola CCP, realizaranse 

aproximadamente: 

 

1ª avaliación:  16, 17 e 18 de decembro. 

 

2ª avaliación:  24, 25 e 26 de marzo para a ESO. 

   5 de marzo para 2º Bach e CMC. 

 

3ª avaliación:  22 e 23 de xuño. 

  *Pendente 2º Bach. 

 

A  avaliación final de 2º de  bacharelato realizarase en maio.   

 

Tamén hai que ter en conta a avaliación das materias pendentes, tanto para o 

alumnado da ESO como de Bacharelato. Os departamentos realizarán probas 

parciais cara ao final do primeiro cuadrimestre do curso e unha proba final 

durante o mes de maio. 

 

As avaliacións de setembro realizaranse na primeira semana, logo das probas 

extraordinarias. 

 

Ademais da avaliación, outras medidas encamiñadas á redución do fracaso 

escolar son: 

 

 Realización das actividades complementarias e extraescolares previstas 

nesta programación. 

 

 Posta á disposición dos departamentos dos recursos necesarios, na 
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medida das posibilidades do centro. 

 

As medidas orientadas cara á promoción dos valores de convivencia e 

solidariedade baséanse nos principios filosóficos que se desprenden do 

Proxecto Educativo do Centro e afectan a todos os sectores da comunidade 

educativa. Así: 

 

Educación para a igualdade: Estableceranse programas e proxectos de 

educación afectivo-sexual nas titorías e conxuntamente dentro dos 

diferentes grupos, especificados dentro do apartado referente ás 

actividades extraescolares desta Programación Xeral Anual. 

Solicitáronse obradoiros para os distintos sectores da comunidade 

educativa (alumnado de ESO e Bacharaleto, pais e nais …), porque 

entendemos que todos e todas temos que implicarnos na educación 

afectivo-sexual do alumnado e non delegar sistematicamente nos 

especialistas da materia por falta de estratexias e por inseguridade á 

hora de abordar este tema. 

 

Educación para a convivencia: Nun centro como o noso, que sen se 

considerar especialmente conflitivo, presenta porén unha porcentaxe 

non alta, mais si representativa, de alumnado de extracción social 

marxinal, debe facerse un esforzo especial no eido da convivencia. Para 

iso cumpriría a formación dun grupo específico de dinamización da 

convivencia, sen esquecer que, en todo o caso, é responsabilidade de 

todos e cada un dos membros da comunidade educativa, e a asistencia 

a cursos de formación encamiñados nese sentido. 

 

Atención á diversidade: A atención á diversidade levarase a cabo 

durante o curso 2014-2015 cunha serie de medidas como: adaptacións 

curriculares en 1º e 2º da ESO; desdobramentos en 1º da ESO B e C en 

todas as materias agás en EF,TIT e PRI; reforzos en 1º da ESO B e C en 

CCNN e CCSS; desdobramentos en 2º da ESO en todo agás en EF e 

Cidadanía; programas de diversificación curricular en 3º e 4º da ESO, e 

unha Aula de Atención Educativa, destinada a atender a todo aquel 

alumnado que, por motivos de comportamento disruptivo ou outros 
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non sexa capaz de seguir o proceso de ensino-aprendizaxe ou impida 

que o resto dos seus compañeiros e compañeiras o fagan. 

 

Atención ao alumnado estranxeiro: Levaranse a cabo medidas como a 

inclusión en agrupamentos  específicos  ou  de  reforzo  da  

Competencia  Lingüística,  cando  se perciban dificultades de 

aprendizaxe a causa do descoñecemento da lingua. Para atender as 

dificultades de adaptación e integración cómpre traballar o tema nas 

titorías, con todo o grupo de alumnos e alumnas, ademais de manter 

un contacto estreito coas familias. 

 

Por outra parte, para a consecución dos restantes obxectivos xerais e 

específicos enunciados no apartado anterior para este curso 2014-2015, 

cómpre dicir que, en xeral, non existen medidas concretas, senón que se irán 

desenvolvendo estratexias en función das necesidades de cada momento. Con 

todo, cremos que o diálogo e o respecto aos demais, sexa alumnado, 

profesorado, pais, nais ou persoal non docente, é sempre unha medida 

imprescindible para acadar calquera obxectivo que nos propoñamos, non só no 

ámbito escolar, senón mesmo na vida cotiá de cada un de nós. Estes dous 

valores facilitan a convivencia  diaria  e,  por  extensión,  favorecerán  a  

implementación  de  programas e actividades que nos conducirán á 

consecución dos obxectivos. 

 

1.1.3. RECURSOS PREVISTOS 

 

De cara á consecución dos obxectivos propostos para este curso 2014-2015 e 

para a aplicación das medidas anteriormente indicadas, o centro conta con 

instrumentos variados para desenvolver actividades encamiñadas nese 

sentido. 

 

Así, en primeiro lugar cómpre destacarmos os recursos humanos. Tal como 

enunciamos nos obxectivos específicos, preténdese que toda a comunidade 

educativa participe na vida escolar. Contamos, pois, para este curso con 54 

profesores e profesoras, 2 subalternas, 2 administrativas e 4 limpadoras, 

ademais de 594 alumnos e alumnas distribuídos da seguinte maneira: 
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 ESO:    382 

 BACH: 173 

 CMC:    39 

 

As instalacións e recursos materiais con que conta o centro póñense á 

disposición da comunidade  educativa  para  realizar  todo  o  tipo  de  

actividades  encamiñadas  á  unha educación  integral  do  noso  alumnado,  

que  non  sería  posible  se  non  se  fomentase activamente a participación 

de todos os sectores da comunidade. Así pois, o centro proporcionará o espazo 

para o desenvolvemento de moitas das actividades propostas (biblioteca, salón 

de actos …) –outras desenvolveranse fóra, favorecendo a cooperación con 

outros centros educativos e coas institucións locais– e facilitará a difusión 

por todos os medios destas actividades e da súa evolución. 

 

Ademais,  cómpre  destacar  a  participación  en  diversos  programas  e  

proxectos convocados polas institucións educativas: 

 

 Plan Proxecta é unha iniciativa de innovación educativa da Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a través da Dirección 

Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa que 

busca a integración na planificación anual dos centros de programas 

postos en marcha por entidades alleas ao sistema 

educativo. Solicitamos participar en: 

 

Proxecto  Terra: Organizado  polo  Colexio  Oficial  de  Arquitectos  de 

Galicia (COAG), ofrece actividades gratuítas que perseguen que o 

alumnado tome conciencia sobre a importancia de adecuar a 

arquitectura ás características do contorno natural en que se insire, 

ademais de proporcionar formación específica ao profesorado 

participante e material didáctico para desenvolver actividades na aula. 

 

Quérote+: Propón o desenvolvemento do proxecto "Ciclo de Vida 

Adolescente" que desenvolverán conxuntamente alumnado e 

profesorado de 3º da ESO. A través dunha colaboración entre os centros 
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de ensino e os centros Quérote+ buscarase que mozos e mozas 

desenvolvan, dentro dos obxectivos e liñas estratéxicas do Plan 

Proxecta, a educación en valores e as súas competencias mediante un 

proxecto interdisciplinario. Un proxecto que, integrado nas 

programacións específicas do profesorado e na programación xeral 

anual do centro, logre aprendizaxes activas e cooperativas centradas en 

cuestións de interese e motivación para o alumnado e relacionadas co 

seu contorno máis próximo.  

 

Correspondentes xuvenís 3.0: Este programa pretende contar cunha 

"antena informativa", na que se responsabilice ao alumnado de recoller 

a información en materia de xuventude que se lles envíe dende a 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e de difundila entre o 

resto do alumnado do centro, contando co apoio do persoal do centro 

coordinador de información xuvenil de Carballo e co profesorado 

participante. 

 

 Contratos Programa: Os centros educativos, para lograr a equidade e a 

excelencia na educación, deben desenvolver as capacidades de todo o 

alumnado conforme as súas posibilidades e circunstancias e, para iso, 

teñen que organizarse de xeito diferenciado, planificando os seus 

recursos e desenvolvendo as actuacións necesarias para o logro duns 

obxectivos concretos nun período de tempo determinado. Solicitamos a 

participación en: 

 

PROA: Na modalidade de apoio, para 1º e 2º da ESO. Está dirixida a 

optimizar os obxectivos educativos e o funcionamento do centro no seu 

conxunto, isto é, a mellorar os resultados educativos cuantitativos e 

cualitativos da aprendizaxe e a favorecer a integración escolar do 

alumnado. 

 

Mellora da convivencia: Incluirá todas aquelas accións que repercutan e 

interveñan na mellora do clima escolar e das relacións entre os 

membros da comunidade educativa. Farase fincapé en aspectos 

relevantes tales como a atención á diversidade, as actuacións 
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preventivas, as actuacións de acollida, a mellora das habilidades sociais, 

a conciliación ou mediación escolar, a xestión de conflitos, o rexistro de 

condutas contrarias á convivencia, a mellora da intelixencia emocional, 

o desenvolvemento de dinámicas de grupo e traballo colaborativo e o 

impulso de escolas de nais e pais, entre outros. 

 

 Redución abandono escolar: Con esta actuación trátase de reducir a 

taxa de abandono escolar e dos niveis de absentismo.  

 

 Obradoiros e charlas a cargo do Concello de Carballo e doutras 

institucións, cando houber convocatorias interesantes. 

 

 Proxecto de Convivencia: a Xunta de Galicia facilita a formación 

específica para o profesorado participante neste proxecto. 

 

 Proxecto Lector: os departamentos didácticos inclúen nas súas 

programacións as pautas que seguirán para introducir o fomento dos 

hábitos lectores no alumnado no desenvolvemento de cada disciplina. 

 

 Grupos de dinamización: Biblioteca, Normalización Lingüística e TICs. 

 

 

1.2. HORARIO XERAL DO IES  
 

O horario xeral do instituto permitirá a realización de todas as actividades lectivas e 

complementarias propostas nesta Programación Xeral Anual.  

 

1.2.1 HORARIO LECTIVO 

 

O horario lectivo do centro, é dicir, aquel en que se levarán a cabo as 

actividades que implican presenza de alumnado nalgunha das ensinanzas que 

se imparten no instituto, é, de luns a venres, de 9:00h a 14:30h, martes de 

16:30h a 18:10h da tarde para o alumnado de ESO, e Bacharelato e xoves de 

16:30h a 18:10h da tarde para o alumnado do Ciclo Medio de Comercio. 
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1.2.2 HORAS E CONDICIÓNS DA DISPOÑIBILIDADE DE USO DAS INSTALACIÓNS    

PARA O ALUMNADO 

 

Todo o alumnado terá acceso aos servizos e instalacións do centro dentro dese 

horario, mais de acordo co horario de cada grupo, para facilitar e favorecer que 

todos e todas poidan acceder a eles en igualdade de condicións. Así: 

 

 A biblioteca permanecerá aberta e á disposición do alumnado durante 

os recreos (de 11:30h a 12:00h para o alumnado da ESO e de 12:20h 

a 12:50h para o alumnado de Bacharelato e CMC). 

 

 Os  ximnasios  poderán  ser  utilizados  polo  alumnado  durante  as  

horas lectivas dedicadas en cada curso e grupo á materia de 

Educación Física; da mesma maneira, as aulas de vídeo, tecnoloxía e 

informática. 

 

 Servizo  de  reprografía  será  de  acceso  preferente  para  o  alumnado 

durante os recreos. 

 

 A cafetaría poderá ser utilizada polo alumnado exclusivamente durante 

os recreos,  o  mesmo  que  o  patio  cuberto  e  as  pistas  

deportivas,  coa excepción do alumnado de Bacharelato, cando falte 

algún profesor ou profesora fóra das horas ás que están autorizados 

polos pais e nais a saíren do recinto escolar, e, en todo caso, sempre 

despois de así o autorizar a persoa de garda correspondente. 

 

 Salón de Actos estará á disposición do alumnado sempre que precisen 

preparar  algunha  actividade  nese  espazo  e  previa  autorización  

de Dirección. 

 

1.2.3 HORAS E CONDICIÓNS EN QUE O CENTRO PERMANECERÁ ABERTO PARA 

COMUNIDADE ESCOLAR FÓRA DO HORARIO LECTIVO 

 

Excepcionalmente, o centro poderá abrir en horario de tarde para a 

realización de actividades propostas por outros sectores da comunidade 
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educativa: alumnado, ANPA…, sempre que se comunique con antelación. 

 

1.2.4 HORARIO DE VERÁN 

 

O centro permanecerá aberto tamén nos meses de xullo e agosto. 

 

Durante o mes de xullo, a oficina abrirá de luns a venres en horario de 9:00h a 

14:00h durante o período de matriculación do alumnado, mentres que, pasado 

ese período, o horario de atención ao público será de de 9:00h a 13:00h. 

 

No mes de agosto, o centro permanecerá aberto todos os días de 10:00h a 

13:00h, excepto a última semana de agosto, cando se retomará o horario 

normal de oficina. 

 

Este horario poderá modificarse en función das necesidades organizativas do 

centro. 

 

 

1.3.   ORGANIZACIÓN DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS  
 

O único servizo complementario que hai no noso centro é o de transporte escolar, 

que realiza a empresa Queijeiro de Carballo. 

 

1.3.1.  NÚMERO DE ALUMNADO TRANSPORTADO 

 

O número de alumnado transportado na etapa obrigatoria é de 150. Ademais, 

debemos facer constar que, con data de 30 de setembro, rexistramos 40 

solicitudes de alumnado de Bacharelato para utilizar tamén os servizos de 

transporte escolar (39 nas nosas liñas e 1 solicitou compartir unha liña do IES 

Isidro Parga Pondal, para desprazarse ao noso centro).  

 

1.3.2. NÚMERO DE RUTAS 

 

A empresa de transporte realiza cinco rutas diferentes. 
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1.3.3. ITINERARIOS 

 

 Liña A Brea: Av. Milagrosa 1 - Av. Milagrosa 2 – Cernide - O 

Outeiro - Carballo Arriba – Polideportivo - Ponte Rosende - A Brea 1 - A 

Brea 2 - A Brea 3. 

 

 Liña Artes: Barral – Igrexa Artes – Almacén – As Pallas – Baltar – 

Vilardefrancos – A Pontenova. 

 

 Liña Verdillo: Cruce Verdillo – Ganduma – Piñeiro – Aseñado – 

Teniente – Igrexa Verdillo – Casanovas – Moucho 1 – Moucho 2 – 

Paraíso – O Añón – Redondo – Regueira Verdillo. 

 

 Liña  -A  Labradas:  Rúa  Verdillo  –  O  Bosque  –  As  Labradas  –  

Cemiterio – O Forno – Feira Verdillo – O Forno 

 

 Liña Baldaio: O Requeixo - Queo de Arriba – O Campo – Vilela – As  

Travesas – Salto – Castelo – Noicela – Rapadoiro – Imende – Pedra 

do Sal – As Saíñas – Casadelas – Casanova. 
 

 

 

1.4.   AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
 
Non están establecidas as datas para esta avaliación de 2º da ESO, aínda que 

pensamos que serán a finais de maio ou principios de xuño. 

 

Este ano a Comisión de Diagnóstico está formada pola directora, a xefa de estudos, a 

orientadora e a titora de 2º ESO B Susana Lema Negreira. 

 

Serán correctores dos cuestionarios de competencias os departamentos de Lingua 

Castelá, Lingua Galega, Matemáticas, Obradoiro de Artesanía, Orientación e Relixión 

Católica. 
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Carballo, 14 de outubro do 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mónica Mariño Callejo     José Antonio Viña Patiño 
   A Directora do centro          O Secretario do centro 

   
 
 
 
 


