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1. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES 

 

Relación de actividades complementarias e extraescolares propostas polos 

departamentos didácticos do noso centro. Estas actividades poden sufrir determinadas 

modificacións durante o curso académico. 

 

1.1. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS 

 Visita á Casa dos Peixes,  Casa das  Ciencias e a Casa do Home na Coruña 

(primeiro, segundo e/ou terceiro de ESO). 

 Visita a SOGAMA . (Actividade conxunta co departamento de Tecnoloxía) 

 Visita ao museo de ciencias de Santiago (actividade indicada para ESO ou 

primeiro de bacharelato).  

 Visita á Depuradora e Potabilizadora de augas de Carballo. (alumnado de 

Ciencias da Terra e Medio Ambiente de segundo ou de Ciencias para o 

Mundo Contemporáneo de primeiro de bacharelato) 

 Visita a Lagoa, praia e dunas de Baldaio. (alumnado de ESO, 

posiblemente de cuarto). 

 Visita dun ou dous días con alumnado de primeiro e/ou segundo de ESO 

a una aula de educación ambiental durante o mes de xuño (Rias Baixas, 

Ancares, Xurés, Museo do Xurásico Astur…). Podería facerse un 

intercambio con alumnado dun IES situado nun destes lugares a fin de 

coñecer un medio distinto do noso e de amosarlles a eles a xeoloxía e 

bioloxía do complexo lagunar de Baldaio. 

 Visita ao Centro de Investigación Xenómica de Galicia para a realización 

de prácticas na materia de Anatomía Aplicada, baixo a dirección do 

profesor Ángel Carracedo. 

 

Outras actividades: 

 Celebración da Feira da Ciencia no I.E.S. Alfredo Brañas, xunto cos 

outros  Departamentos de ciencias. Nestas xornadas amosaranse 
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traballos realizados polos alumnos e serán expostas prácticas de 

laboratorio que serán explicadas polo propio alumnado. Este curso 

contamos coa inestimable colaboración do investigador Ángel 

Carracedo. 

 Conferencia/charla/coloquio con alumnado de ESO e con primeiro e/ou 

segundo de bacharelato sobre temas relacionados coa materia (sen 

confirmar a temática nin o conferenciante). Esperamos realizar dúas 

conferencias a finais do segundo parcial ou principios do terceiro. 

 Colaboración dos alumnos en actividades medio ambientais proxectadas 

polo Departamento. 

 

Todas as actividades están sen concretar, dependen en gran medida do 

comportamento, actitude e motivación do alumnado, e tamén a dispoñibilidade 

do profesorado e dos organismos, museos, aulas da natureza externos. 

 

 En caso de non poder levar a cabo algunha das actividades citadas, 

considerarase outras como alternativas para acadar similares obxectivos e 

serán propostas en tempo ao Consello Escolar. 

 

1.2. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Un dos obxectivos fundamentais do departamento de EF é tratar de fomentar a 

actividade física e o deporte fora do horario escolar. Tentarase de manter unha 

comunicación co Concello e cas agrupacións deportivas e clubs da comarca 

para que os alumnos poidan continuar a súa práctica nalgunha destas 

entidades. Así como recursos complementarios á programación docente, o 

Departamento de Educación Física propón as seguintes actividades para o 

curso escolar 2013/14: 

 

 Organización de actividades físico-deportivas con clubs, entidade e 

asociacións da contorna, como por exemplo exhibicións, eventos 

deportivos como “o deporte na rúa”, carreiras pedestres, gimkanas 

sobre bicicleta... 
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 Actividades de Patinaxe sobre xeo, para finais da 1ª avaliación ou 

principios da 2ª e dirixida a 1º, 2º, 3º, 4º da ESO e 1º de Bacharelato. 

 

 Roteiros de sendeirismo polo bosque do Añón, Fervenza de entrecruces, 

á praia de Razo, roteiros polo Pindo..., na 3ª avaliación e dirixido a 1º, 

2º, 3º, 4º da ESO e 1º de Bacharelato. 

 Rafting, nos ríos Ulla ou Miño en función do caudal de auga, na 1ª ou na 

3ª avaliación e dirixido a 4º da ESO e 1º de Bacharelato. 

 Montaxe de tendas, actividades e xogos de convivencia durante todo un 

día (última semana de xuño para 1º e 2º cursos da ESO). 

 A Semana Branca, na 2º avaliación e para os alumnos de 3º e 4º da ESO 

e  Bacharelato. 

 “O bautismo de Surf”. Actividade organizada e subvencionada polo 

Concello de Carballo na praia de Razo dirixida a todo o alumnado de 

ESO e Bacharelato. 

 

A temporización das actividades estará supeditada á climatoloxía, o grao de 

aceptación por parte do alumnado de cada unha das actividades e aos medios 

humanos, técnicos e materiais posibles. 

 

Desenvolveremos principalmente as competencias básicas social e cidadá, 

cultural e artística, competencia para aprender a aprender e autonomía e 

iniciativa persoal, tendo como principais obxectivos desta actividades: 

 

 Fomentar a cooperación (organización), a convivencia e o 

compañeirismo; 

 Aportar unha opción saudable para o seu tempo de ocio (uso real do 

centro); 

 Facilitar o achegamento ao medio natural; 

 Incrementar os niveis de práctica de actividade física como factor 

saudable; 

 Achegar ao alumnado a práctica de actividades novidosas; 

 Achegar ao alumnado o coñecemento doutras culturas (capoeira...). 
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1.3. DEPARTAMENTO DE LATÍN E GREGO 

As actividades propostas a continuación son para todos os alumnos do 

Departamento e levaranse a cabo en colaboración có Departamento de 

Xeografía e Historia. 

 

 Asistencia a unha representación teatral dunha obra clásica, no marco 

do Festival de Teatro Grecolatino de Lugo. 

 Visita ao Museo Provincial de Lugo e ás distintas salas de exposicións 

que mostran achádegos de orixe romana.  

 Asistencia á proxección dunha película que teña que ver có currículo da 

materia. 

 Participación, a través de internet, no concurso de Cultura Clásica 

organizado pola SEEC sección Galicia. 

 Visitas a lugares de  interese para o alumnado de clásicas: Médulas 

(León), Museo Romano de Mérida, Santa Olalla de Bóveda  (Lugo) ou 

calquera outros dentro e fóra do territorio nacional. 

 

1.4. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

Intentarase que os alumnos participen en conferencias, actividades, 

excursións... relacionados coas matemáticas sempre que xurdan oportunidades 

ao longo do curso e as circunstancias o permitan. 

 

Procurarase a participación do alumnado no Canguro Matemático como xa se 

fixo en cursos anteriores.  

 

Participarase na Semana da Ciencia que terá lugar no segundo trimestre 

(martes e mércores da última semana de febreiro) no instituto, en colaboración 

con outros departamentos (Ciencias, Física e Química, Tecnoloxía,…) 

 

Organizarase un concurso fotográfico de temática matemática e farase unha 

exposición das fotografías participantes. 
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1.5. DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 

As actividades complementarias que se proxectan no Departamento de 

Tecnoloxía centraranse na visita de centros de produción da comarca e 

industrias enerxéticas relacionadas directamente coa nosa programación en 

base á consecución dos obxectivos propostos. Para isto propoñemos realizar 

algunhas das seguintes visitas. 

 

SEGUNDO DA ESO: 

 Visita a SOGAMA, museo da mina e ó Ecomuseo en Cerceda (A Coruña). 

 Visita ó MUNCYT en A Coruña. 

 

TERCEIRO DA ESO: 

 Parque eólico experimental de Sotavento. 

 Visita ó museo da mina e ó Ecomuseo en Cerceda (A Coruña). 

 Visita ó MUNCYT en A Coruña. 

 

CUARTO DA ESO: 

 Taller de mecanizado Herfraga en Carballo. 

 Grupo Alumán en Arteixo (A Coruña). 

 Visita ó MUNCYT en A Coruña. 

 Visita a empresa Centro de produción Citröen en Vigo. 

 

PRIMEIRO DE BACHARELATO: 

 Taller de mecanizado Herfraga en Carballo. 

 Grupo Alumán en Arteixo (A Coruña). 

 Visita ás instalacións de Norcontrol en Sada (A Coruña). 

 Visita a un taller de soldadura eléctrica no polígono de Carballo. 

 

SEGUNDO DE BACHARELATO: 

 Visita ás instalacións de Norcontrol en Sada (A Coruña). 

 

Actividade complementaria para todos os alumnos de Tecnoloxía: 
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 Participación na IXª Feira das Ciencias, xunto con outros departamentos 

de ámbito científico, na exposición de proxectos e prácticas elaborados 

polo alumnado. 

 

1.6. DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

As visitas e excursións proporcionan un abundante e rico material de traballo. 

Os numerosos recursos didácticos que ofrece a comarca de Bergantiños e ,en 

xeral, a nosa Comunidade Autónoma non son nada desdeñables: Lagoa e 

marismas de Baldaio, dolmen de Dombate, moitos castros (na súa maioría 

romanizados), restos romanos coma a Ponte Lubián, igrexa e castelo medievais 

en Mens, numerosos pazos coma os de Vilardefrancos e Sísamo,nas 

proximidades de Carballo, onde se localizan igrexas barrocas coma a de Rus etc. 

Na vila de Carballo contase ademais cun museo comarcal, sito no antigo edificio 

da cadea. 

 

Xunto a este aproveitamento histórico e artístico da comarca, atopámonos 

coas posibilidades dende o ámbito xeográfico: as súas paisaxes naturais, as 

empresas e polígonos industriais instalados na mesma....  

 

O aproveitamento de todo elo pode resultar interesante si se programan 

adecuadamente, facilitando ós alumnos a información axeitada. 

As saídas que o departamento propón para o presente curso son: 

 

PRIMEIRO DA ESO: 

 Visita o castro de Borneiro e dolmen de Dombate, continuando pola 

hermida e cabo de Santo Hadrián. Malpica: Urbano Lugrís. Ou no seu 

defecto ao castro de Viladonga. 

 Visita o Centro Comarcal. 

 Visita o Museo arqueolóxico da Coruña e percorrido pola cidade vella.  

 Visita o Museo arqueolóxico de Lugo e o casco antigo. 

 

SEGUNDO DA ESO: 

 Visita a igrexa románica de Mens, as torres e a S.Martiño de Cores. 
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Malpica. 

 Visita a cidade de Betanzos, casco histórico e Pasatempo. 

 

TERCEIRO DA ESO: 

 Visita as principias industrias de Carballo: Calvo, Herfraga… 

 Visita o polígono industrial de Arteixo, porto exterior, etc. 

 Viaxe por a Ría de Corme e Laxe, fervenza de Rus e Buño. 

 Visita a San Andrés de Teixido e a Capelada.  

 

CUARTO DA ESO: 

 Visita o Museo de Belas Artes da Coruña, e os obradoiros de traballo 

que propón o museo. Percorrido Urbano. Cidade vella, cemiterio San 

Amaro, etc. 

 Visitas as Fundacións Barrié e Caixa Galicia, co galo das Exposicións que 

cada curso organizan. 

 

PRIMEIRO DE BACHARELATO: 

 Visita a cidade da Coruña, Arquivo Reino Galicia, cemiterio San Amaro e 

museos... 

 Visita o Parlamento de Galicia e a cidade histórica de Santiago. 

 Visita Illa de San Simón e Pontevedra. 

 Visita Castro de Sada e Museo Carlos Maside. 

 

SEGUNDO DE BACHARELATO: 

 Percorrido histórico e xeográfico pola Costa da Morte. 

 Visita o casco histórico de Santiago, o Parlamento de 

Galicia,aproveitando para ver exposicións na Fundación da Caixa, no 

C.G.A.C… 

 Visita a catedral de Santiago e os monumentos do Barroco. 

 Visita o museo de Belas Artes da Coruña e exposicións na Fundación 

Barrié, pasando polo Arquivo do reino de Galicia, o cemiterio de S. 

Amaro ,museo arqueolóxico, etc. 

 Viaxe a Pontevedra, para ver o seu museo, o casco histórico... 
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O departamento desenvolverá outras actividades coma asistencia a 

conferencias e exposicións segundo a oferta das diversas institucións culturais 

ao longo deste ano académico. Ademais colaborará cos outros departamentos 

nas súas programacións de actividades así coma coa Vicedirección do centro. 

Tamén, por parte doutros centros educativos de Galicia, chegaron propostas 

para facer visitas conxuntas a París, Roma... en especial para os alumnos de 

Historia da Arte, e que están sendo valoradas polo departamento. 

 

Nota: algunhas destas actividades realizaranse en colaboración co 

Departamento de latín e grego. 

 

 

2. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E HORARIO DA BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca atópase na primeira planta do centro e posúe uns 94 metros cadrados nos 

que se dispoñen dous espazos para unhas prazas de lectura, os estantes de libros, 

expositores de libros e revistas, tres ordenadores a disposición dos alumnos e alumnas, 

e o mobiliario para a persoa  ou persoas encargadas da biblioteca. 

 

Con todo, o espazo non está perfectamente aproveitada, xa que nun dos seus lados 

existe unha escaleira de obra que a comunica coa planta superior, onde se atopa a aula 

de xestión do ciclo medio de Comercio e Marketing. Despois de moitos anos de 

peticións para que eliminen esa escaleira  e vendo que a obra nunca chega, dende o 

pasado curso escolar as escaleiras  dedícanse para poñer nelas os libros da ESO que 

son necesarios para o préstamo de pendentes,  colocados por cursos para que os  

alumnos pendentes non teñan dúbidas. 

 

A biblioteca escolar permanece aberta para súa utilización polo alumnado nos dous 

recreos, o da ESO (entre as 11:30h e as 12:00 horas) e o de Bacharelato e CMC (dende 

as 12:20h ás 12:50h). 

 

Este curso só abrirá nesas horas pois temos horas de biblioteca dous persoas, a 
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profesora Catalina Rey Rodríguez, do Departamento de Latín e Grego, e o profesor 

Javier Brage González, do Departamento de Lingua Castelá e Literatura, que é o 

responsable da biblioteca dende setembro deste ano, xa que a persoa encargada da 

biblioteca trasladouse a outro centro.  

 

A Biblioteca dispón dun ordenador para a xestión de préstamos e rexistro de libros. 

Actualmente ten rexistrados informáticamente uns 16.000 libros, aínda que 

oficialmente o rexistro está en 19.000. Hai outros 2000 libros sen rexistro, repartidos 

entre a biblioteca e os Departamentos. 

 

2.1. OBXECTIVOS 

Entre os obxectivos que se pretenden acadar este curso por parte dos 

encargados da biblioteca figuran os seguintes: 

 

 Aumentar a motivación dos alumnos e alumnas e mellorar as súas 

actitudes cara á aprendizaxe. 

 Fomentar o pracer pola lectura, desenvolver o seu sentido crítico e 

proporcionarlles alternativas ó ocio pasivo e consumista. 

 Utilizar diferentes tipos de lectura ( silenciosa, en voz alta, rápida,..). 

 Aprender a coñecer diferentes tipos de textos ( literarios, científicos, 

técnicos). 

 Ler en diferentes soportes ( periódicos, enciclopedias, ordenador, 

mapas, películas, etc.). 

 Ter motivacións variadas para a lectura ( informarse, aprender, 

pracer,..). 

 Fomentar o traballo en grupo como medio de fomentar os intercambios 

orais e conseguir unha aprendizaxe  en colaboración. 

 Integrar o uso das tecnoloxías da comunicación e da información dentro 

do proceso lector. 

 Favorecer o uso da biblioteca como elemento clave dos plans lectores. 

 

2.2. PROGRAMACIÓN DA BIBLIOTECA 

Actividades de apoio ao currículo 
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 Diagnosticar o nivel lector do alumnado. 

 Adicar un tempo semanal, dentro do horario lectivo, á lectura libre . 

 Incluír en todas as materias a lectura de textos non escolares en 

distintos soportes: Internet, prensa diaria, revistas especializadas, 

enciclopedias,etc..garantindo a comprensión por medio da utilización 

do dicionario. 

 Fomentar a lectura de textos narrativos e expositivos nas dúas linguas 

estranxeiras que cursan os alumnos ( Inglés e Francés). 

 Fomentar a práctica na aula e fóra dela dos distintos tipos de lectura. 

 Elaboración de documentos consensuais para que todos os 

departamentos desenvolvan obxectivos de expresión e comprensión 

oral e escrita e sigan unhas normas comúns de presentación de 

traballos. 

 Adquisición para a Biblioteca dun número exemplares de títulos de 

literatura xuvenil atractivas para os adolescentes. 

 Dotación de dicionarios nas aulas do centro, como nos cursos anteriores 

 Creación de blogs. 

 

Estratexias de informacion e comunicación 

 Propoñer ó alumnado a realización de pequenos traballos de 

investigación de carácter interdisciplinar utilizando diversas fontes e 

desenvolvendo o uso das TIC. 

 Preparar exposicións orais sobre os traballos realizados. 

 Comunicar a través da páxina web do centro, dentro do apartado da 

biblioteca, as  novidades  máis importantes de libros  que se merquen 

con un resume do tema; comunicar tamén os concursos de redacción 

para Nadal e de “Cartas de amor” para  o 14 de febreiro así  como os 

resultados do concurso; do mesmo xeito se publicará  agora  en outubro 

as actividades previstas dende a biblioteca. 

 

Actividades de dinamización cultural 

 Seleccionar libros de lecturas, literarias e non literarias, para os distintos 

cursos e niveis, elaborando guías de lecturas, a primeira para as 
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vacacións de Nadal e a segunda para final de curso; serán destinadas 

especialmente  ó primeiro ciclo da ESO. 

 Potenciar e mellorar o servizo de empréstito de Cds  e DVD de música, 

historia, arte e naturais. 

 Realizar resumes dos libros de ficción que sexan lidos e que serán 

difundidas nos taboleiros, páxina web,etc. 

 Asistir a concertos didácticos e exposicións. 

 Colaborar coa revista do centro, se o director da revista o pide. 

Especialmente estaríamos interesados en publicar as redaccións 

ganadoras dos concursos de redacción. 

 

2.3. ACTIVIDADES DESDE A BIBLIOTECA 

Biblioteca de aula: Que cada aula teña a súa  propia biblioteca, 

composta por  dicionarios de galego, castelán e inglés. En 1º ESO e 3º 

ESO tamén un atlas xeográfico actualizado. 

 

Carriño das gardas: Especialmente para 1º e 2º ESO, está preparado  un 

carriño da compra facilmente transportable desde a sala de profesores 

ás aulas nas que por non vir o docente débese facer a garda, logo de 

verificar que non hai unha especial necesidade de estudo, repartir entre 

os alumnos os libros traídos no carriño, hai no propio carriño unha 

escolma de actividades para facer, vale tamén simplemente a actividade 

mesma de promoción lectora. 

 

Visitas informativas dos grupos de alumnos novos á biblioteca:no mes 

de outubro informaráselles a estes os  grupos do instituto dos recursos 

(libros, dvd, ordenadores, posibilidade de consultar nun ordenador a 

lista de libros), da localización  das obras de lectura obrigatoria, da 

disposición das materias na biblioteca, e  das normas da biblioteca e 

consecuencias de non cumprilas. 

 

Reparto os carnés da biblioteca no mes de outubro, o máis axiña 

posible. Levan bastante tempo porque primeiro hai que esperar  ata 
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outubro a que estea toda a matrícula do alumnado e despois imprimir  

os carnés, plastificalos, cortalos,  clasificalos por cursos e repartilos. 

 

Recomendación de libros de lectura para vacacións, preferentemente a 

través da páxina web do centro.   

 

Concurso de redacción  “a miña familia (real, imaxinada, 

desexada)”/”Mi familia(real, imaxinada, desexada). No mes de 

Novembro poderanse entregar en reprografía  ou na biblioteca nas 

horas dos recreos as redaccións que terán  como máximo unha 

extensión de dúas páxinas. Poderán estar escritas en galego ou en 

castelán. O premio, que se entregará o último día de clase  antes das 

vacacións de Nadal, será un diploma e un libro ou xogo que o alumno/-a 

premiado elixa, cun máximo de 25 € cada premio. Poderá haber ata tres 

premios como máximo. 

 

Concurso de  “CARTA DE AMOR”. No mes de xaneiro poderanse 

entregar en reprografía ou na biblioteca nas horas dos recreos  as cartas 

de amor que constarán como máximo de dúas páxinas cada unha.Poden 

estar escritas en galego ou castelán. O premio será un diploma e un 

libro ou xogo que o alumno ou alumna premiada elixa, cun máximo de 

25 € cada premio. Poderá haber ata tres premios como máximo.Os 

premios entregaranse o venres de Carnaval.As mellores cartas 

expoñeranse na entrada do instituto xunto coa exposición de poemas 

de amor  que se montará os 14 primeiros días de febreiro. 

 

Coordinación  cos departamentos para a Celebración do día do libro. 

Co motivo do Día do Libro (23 de abril, desde 1995, por resolución da 

UNESCO), todos os departamentos, e persoal do centro que queira 

participar, poden elaborar actividades en colaboración coa Biblioteca e 

Vicedirección.  

 

Organización do “día dos Namorados “ dúas semanas antes do 14 de 



 
 

 

               IES ALFREDO BRAÑAS 
PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 
                                  Capítulo III 

 

 

13 

 

Febreiro. Poñeranse na entrada do instituto  poemas amorosos en 

galego, castelán, francés, inglés e latín(con tradución) que os alumnos 

poderán  enviar como mensaxe, soa ou cunha flor, colaborando  para a 

excursión de Fin de Curso de 4º ESO.  

 

Seguir a mercar libros axeitados aos alumnos, especialmente de 1º e 

2º ESO. Dende que os alumnos de 1º e 2º ESO chegaron ó Instituto 

tentouse  mercar libros para eles ; aínda hoxe determinados 

departamentos teñen moito déficit de libros para eses niveis.   

 

Concurso de promoción lectora. Sempre e cando haxa algúns 

profesores colaboradores, o encargado da biblioteca intentará celebrar 

unha actividade encamiñada a potenciar aspectos do Plan Lector: 

prevense estes tres: 

 

 Mellora de competencia lectora, a través da lectura de libros moi 

diversos en planos e temáticas. 

 Mellora da competencia lectora na dimensión relativa ás Tics a 

través do traballo de busca de datos diversos na rede. 

 Mellora da comunicación escrita directamente conectada á lectura, 

a través dunha actividade de composición escrita fundada nun 

discurso lido. 

 

LIBROS RODANTES. Dende a biblioteca vaise organizar unha “roda” de 

libros que os alumnos compran. Cada alumno pode deixar un libro 

propio no primeiro tramo das escaleiras da biblioteca e terá dereito a 

levar  en empréstito durante dúas semanas calquera libro que outro 

alumno deixe alí. Na biblioteca  haberá un rexistro manual destes libros. 

Se os alumnos colaboran, pódese montar unha biblioteca moi actual da 

que todos os alumnos  sairán beneficiados. Ao final de maio 

devolveranse todos os libros ao seo dono, agás o alumno que levase 

libro e non o devolvese, entón perdería o seu xa que a biblioteca non 

pode pagar os libros non devoltos. 
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 LIBROS RODANTES NA SALA DE PROFESORES: 

Poñerase un estante estreito , en principio, entre as dúas ventás para 

que cada profesor que queira poña alí un libro propio, a poder ser, que 

lle gustara e que non teña máis de tres anos. Haberá unhas follas nas 

que cada profesor apuntará os libros que deixa e ó lado do título e 

autor,  o profesor que o queira levar para ler apuntará o seu número de 

carné da biblioteca que é sempre o  número de casilleiro con un oito 

diante. 

 

2.4. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA A BIBLIOTECA 

 Mellora na utilización do “ Proxecto Meiga”: A xestión informatizada da 

biblioteca  permiten ós profesores que traballan na biblioteca, sacarlle 

máis  rendemento ós recursos, e poder acadar máis obxectivos. 

 Vanse dar máis facilidades para levar  en empréstito os CDs e DVD.  

 

2.5. NORMAS DE USO DA BIBLIOTECA ESCOLAR  

Poderá facer uso da Biblioteca calquera membro da comunidade educativa: 

alumnos/as, pai/nai de alumnos/as, profesores/as, e persoal non docente. 

 

Cada alumna ou alumno  terá un número de rexistro (que será asignado pola 

Dirección do Centro ao principio de cada curso académico) para poder 

identificarse e facer uso da Biblioteca. No caso dos/das pais/nais de 

alumnos/as, o número de lector sería o do/a fillo/a. Terá preferencia no 

préstamo de exemplares das LECTURAS OBRIGATORIAS o alumnado dos cursos que 

teñan asignadas as devanditas lecturas. 

 

Os profesores e persoal non docente poderán facer uso dos materiais da 

biblioteca. A este fin, como o pasado curso, hai unhas follas nas que a persoa 

encargada da biblioteca consignará na persoa a que leva o material prestado, a 

data do préstamo, a identificación do material (libro, Cd ou Vídeo), e a data de 

devolución.  
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A Biblioteca permanecerá pechada e sen alumnos/as se non houbera nese 

momento profesor/a responsable. Tamén pode permanecer pechada, 

ocasionalmente, no intercambio de profesores/as. Se un profesor/a de garda 

normal tivese que substituír ao/á de Biblioteca por ausencia deste/a, limitará as 

súas funcións á vixilancia do material e ao mantemento da orde. 

 

Normas sobre comportamento na Biblioteca 

 1.- Na Biblioteca hai que manter unha actitude de orde e silencio. É un 

lugar de estudio e lectura individual. Falar, mesmo para estudar ou facer 

exercicios, molesta aos demais e impídelles a concentración.Se o 

alumno non obedece a orde de silencio ou de bo comportamento, 

botarase fóra ó momento. 

2.- As posibles incidencias ou actos contrarios as normas da biblioteca e 

de convivencia serán informadas o/a Xefe/a de Estudios. Estas faltas 

poderán ser sancionadas coa suspensión do dereito de uso da biblioteca 

ata un mes. 

3.- Na Biblioteca non se pode consumir ningún tipo de comida ou 

bebida. 

4.- Ningún/ha alumno/a poderá estar na Biblioteca durante o horario de 

clase, agás na compaña do/a profesor/a correspondente. 

 

Funcionamento da Biblioteca 

1.- Os/As alumnos/as poden coller libros dos andeis sempre que o 

desexen, para o seu uso dentro da Biblioteca, pero ese dereito leva o 

deber de gardalo debidamente no mesmo lugar de onde se sacou. 

2.- Todos/as os/as alumnos/as teñen un carné escolar. Para levar libros 

emprestados, será obrigatorio presentalo, así coma no momento da 

devolución. 

 3.- Ninguén poderá levar prestados libros da Biblioteca a nome doutra 

ou doutras persoas. Polo mesmo, toda devolución debe ser feita pola 

persoa á que se lle prestou o libro, e nunca a través doutras persoas 

(agás en casos suficientemente xustificados). O responsable será 

sempre a persoa que dou os seus datos no momento de levar o libro 
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4.- O máximo número de libros que se poderán levar prestados ao 

mesmo tempo é de dous. 

5.- O tempo de préstamo dos libros será de catorce días. Se a data de 

entrega coincidira con xornadas non lectivas, durante o curso, a data de 

entrega pasaría ser o primeiro día lectivo inmediatamente posterior á 

data de entrega inicial. 

6.- Os libros de lectura obrigatoria non se poderán renovar, para evitar 

que sexan acaparados por unhas poucas persoas. 

 7.- Cada libro non entregado a tempo ou entregado en deficientes 

condicións, sen unha adecuada xustificación, será motivo de falta leve e, 

se se considerase oportuno, de suspensión do dereito a préstamos, 

segundo recolle o Regulamento de Réxime Interno. 

 

2.6. PROXECTOS LECTORES POR DEPARTAMENTOS 

Posto que xa pasaron varios cursos co proxecto lector, o curso pasado dende a 

Biblioteca decidiuse que cada departamento presente o seu proxecto lector na 

programación da súa materia. 

 

Tentarase coordinar estes proxectos lectores dende a biblioteca, especialmente 

nas materias de galego e castelán, posto que todas as lecturas obrigatorias 

destes departamentos son os libros máis pedidos en empréstito todos os 

cursos. 

 

A biblioteca comprométese a ter axeitadamente estruturados todos os libros 

que sexan de lectura básica para cada materia, sempre que cada xefe de 

departamento lle informe; e comprométese a  que estean  con un cartel que 

faga salientar estes libros nos estantes  da materia. 

 

 

3. PROGRAMA DE FORMACIÓN DO PROFESORADO NO CENTRO 

 

Durante o segundo trimestre o profesorado fará un seminario de 50h sobre  Moodle e 

outro sobre Libros Dixitais, xa que unha pretensión deste equipo directivo é traballar 
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para o vindeiro curso cos libros dixitais no primeiros cursos da ESO. 

 

Así mesmo os membros do equipo directivo do noso centro, en colaboración con 

outros centros da comarca (IES Fin do Camiño de Fisterra, IES de Ponteceso e o IES 

Terra de Soneira de Vimianzo), realizarán unhas xornadas de formación e posta en 

común de 50h sobre a mellora na dirección dos nosos respectivos centros, na análise 

de estratexias de traballo conxunto e na innovación xa xestión dos recursos 

educativos.  

 

 

4. PLAN DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

O Módulo denominado  FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO impártese no 

Ciclo Formativo de Comercio do nivel de Formación Profesional de Grao Medio, 

pertencente á familia profesional de Comercio e Marketing, e outorga o Título 

de TÉCNICO EN COMERCIO. 

 

Resulta obvio que os estudios de Formación Profesional teñen un obxectivo 

claro de preparación teórico-práctica dirixida á inserción no mercado laboral 

dos alumnos que superan os respectivos estudios. Tradicionalmente foi este un 

dos graves problemas que afectaron á Formación Profesional dentro do 

sistema xeral educativo español, de tal xeito que a preparación de técnicos de 

grado medio ou superior quedaba moitas veces á marxe do propio sistema 

educativo, sendo tal lastre cuberto pola propia iniciativa privada-empresarial. 

 

Pois ben, dentro do currículo educativo dos ciclos formativos, nos que hoxe en 

día incardínase a xenérica formación profesional de antano, un aspecto 

fundamental e proporcionar aos alumnos que superan os módulos teóricos de 

cada ciclo a posibilidade de poñer en práctica todos eses coñecementos na 

realidade cotiá das empresas. Esa e non outra é a finalidade que se pretende 

con este módulo de Formación en Centros de Traballo. 
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É certo que este concreto módulo ofrece unha particularidade destacada en 

relación cos demais módulos do currículo. Esa excepcionalidade radica no feito 

de que o desenvolvemento do mesmo ten lugar extramuros do centro docente 

e precisa da imprescindible colaboración das empresas para que se consiga a 

finalidade última do proxecto educativo de ofertar ao sector empresarial o 

persoal cualificado que permanentemente está a demandar. 

 

Nese senso o Instituto Alfredo Brañas ten subscritos Convenios de Colaboración 

con distintas empresas que xa se veñen aplicando en cursos precedentes cun 

alto grado de satisfacción para tódalas partes implicadas, podendo citar a título 

de exemplo, ademais de pequenas empresas radicadas no propio municipio de 

Carballo, outras grandes empresas como poden ser Inditex S.A. ou El Corte 

Inglés S.A.  

 

4.2. CAPACIDADES TERMINAIS 

O perfil profesional que, de forma xeral, logrará o alumno ao finalizar o seu 

estudio, debe reunir as capacidades terminais seguintes: 

 

 Supervisar as operacións de recepción e almacenaxe de produtos, 

comprobando a súa conformidade coas condicións contratadas do 

pedido e aplicando os procedementos establecidos na normativa de 

seguridade e hixiene. 

 Realizar accións de venda e cobro aplicando as técnicas oportunas, os 

medios dispoñibles no establecemento e as especificacións ordenadas. 

 Elaborar a documentación xerada no almacén e na actividade comercial 

da empresa, utilizando a tal efecto os programas informáticos de 

xestión. 

 Montar o escaparate previamente definido de acordo coas 

características do establecemento, coa imaxe que se desxee transmitir 

ao público e respectando as normas específicas de seguridade. 

 Quentar as “zoas frías” do establecemento aplicando técnicas de 

“merchandising”. 

 Cumprir calquera actividade asignada e relacionada co traballo que 
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realiza, con responsabilidade profesional, amosando unha actitude de 

superación e respecto. 

 

4.3. CONTIDOS BÁSICOS 

 Comparar o albará coa nota de pedido e comprobar os produtos ( 

cantidade, referencias, estado de danos ou caducidade, condicións de 

transporte, reconto de vultos). 

 Observar a aplicación da normativa de seguridade e hixiene nas 

operacións de manipulación e distribución das mercadorías no almacén. 

 Verificar que o acondicionamento dos produtos realizase co embalaxe e 

as etiquetas correspondentes na preparación dos pedidos. 

 Comprobar que a distribución das mercadorías no almacén realizase de 

acordo coas características e criterios de organización establecidos. 

 Identificar o tipo de cliente co obxecto de aplicar a técnica de venda 

axeitada tendo en conta os datos e características directamente 

observables. 

 Informar e asesorar aos clientes en relación cos produtos demandados, 

con claridade e exactitude, subministrando a información de xeito 

ordenado e preparando, de ser imprescindible ou convinte, unha 

demostración práctica de usos e manexos do produto. 

 Identificar as necesidades do cliente para determinar os produtos ou 

servizos que poidan satisfacer as súas necesidades. 

 Coidar o aspecto persoal, de acordo coa imaxe da empresa, e 

manifestarse verbalmente de forma correcta e amable. 

 Atender as reclamacións. 

 Realizar o empaquetado, asegurando a protección física, tendo en conta 

a estética e transmitindo a imaxe do establecemento. 

 Efectuar as operacións de cobro, manter a caixa nas condicións 

adecuadas de utilización e manexo, utilizar con axilidade os equipos e 

terminais de caixa, manter actualizados os códigos de prezos. 

 Verificar o correcto cumprimento dos cheques e realizar as 

comprobacións de validez das tarxetas de crédito. 

 Realizar o arqueo e peche da caixa, detectando posibles desviacións. 
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 Realizar e manter actualizados os inventarios e fichas do almacén, de 

acordo cos criterios de valoración establecidos. 

 Identificar a imaxe que se queira transmitir e os parámetros que 

determinan o escaparate previamente definido. 

 Aplicar as técnicas de cor e escaparatismo axeitadas aos obxectivos 

definidos. Programar a execución  da montaxe, determinando os 

materiais e o tempo de realización. 

 Propoñer os materiais mais apropiados e as modificacións que melloren 

a composición do escaparate. 

 Identificar o público obxectivo  ao que vai dirixido o escaparate. 

 Elaborar e colocar indicadores visuais e carteis do establecemento, 

aplicando as técnicas de rotulación, deseño gráfico e composición. 

 Colocar os diferentes produtos no mobiliario para que sexa 

perfectamente visible para o cliente desde os diferentes ángulos. 

 Marcar os produtos de acordo cos procedementos fixados e o senso de 

circulación no establecemento, utilizando a tal efecto técnicas e 

principios de “merchandising”. 

 Situar illas no recorrido do cliente para chamar a súa atención. 

 Realizar os carteis promocionais, expresando con claridade e exactitude 

as seccións e produtos en promoción. 

 Amosar unha actitude de respecto aos procedementos e normas da 

empresa. 

 Incorporarse puntualmente ao posto de traballo, disfrutando dos 

descansos permitidos e sen abandonar o centro de traballo antes da 

hora establecida sen motivos xustificados . 

 Manter relacións fluídas e correctas cos membros do centro de traballo. 

 Coordinar a actividade co resto de persoal para a realización e 

distribución de tarefas. 

 Valorar e analizar as repercusión da súa actividade nos procesos 

comerciais da empresa e na imaxe que a devandita empresa trata de 

proxectar cara ao exterior. 

 

 



 
 

 

               IES ALFREDO BRAÑAS 
PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 
                                  Capítulo III 

 

 

21 

 

4.4. A AVALIACIÓN 

Unha vez rematado o período de formación en centros de traballo, e sen 

prexuízo das facultades que corresponden ao equipo docente para formalizar 

definitivamente a avaliación definitiva do ciclo formativo, debemos de partir do 

dato evidente de que teñen que  ser os titores e responsables da empresa 

colaboradora os que deben expresar a súa valoración de apto ou non apto do 

alumno desde a perspectiva da práctica efectiva a partir dos obxectivos 

previamente definidos , sendo esta valoración un elemento de capital 

importancia aos efectos da definitiva superación do ciclo. 

 

Non cabe dúbida de que o contacto permanente ao longo do período de 

formación entre o responsable/titor no propio centro de traballo e o titor 

docente responsable da supervisión desta fase do ciclo, facilitará o control 

habitual de calquera desvío ou irregularidade na realización da formación por 

parte dos alumnos. 

 

4.5. TEMPORALIZACIÓN 

O módulo de  formación en centros de traballo comprende un total de 440 

horas de prácticas nas empresas, e a súa realización ordinaria terá lugar no 

primeiro trimestre do curso para aqueles alumnos que superen tódolos 

módulos teóricos na convocatoria de xuño, e no segundo trimestre para os 

alumnos que os superen nas probas extraordinarias que están fixadas para a 

súa celebración no mes de Outubro.   

 

 

5. RELACIÓN DE ALUMNADO INDICANDO Á EMPRESA Á QUE VAN A 

FACER A FCT 

 

 

Andrade Lamas Raquel INDITEX Zara home. C.C. Marineda City 

Caamaño García Fátima RE 100. Carballo 

Martelo Suárez Ivan Worten. C.C.  Marineda City 

Moura Vilela Tania Hiper Gadis. Carballo 
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Remuiñan García Tamara  INDITEX Uterqüe.R/ Plaza de Lugo. A Coruña 

Silveira Bermúdez Isabe INDITEX Stradivarius. Espacio Coruña. A Coruña 

Tasende Negreira Lorena  INDITEX Oysho. R/ Doutor Teixeiro. Santiago  

Varela Gil Antonio  INDITEX Massimo Dutty. R/  Juana de Vega.  A 

Coruña  

 

 

6. FASES NAS QUE SE VAI DESENVOLVER A FCT 

 

A FCT realizarase no período Setembro- Decembro.  

Está previsto que dúas alumnas realicen a FCT no período Xaneiro- Marzo. 

 

 

7. CALENDARIO DA FCT 

 

Andrade Lamas Raquel Renuncia por accidente 

Caamaño García Fátima 22/09-02/12 

Martelo Suárez Ivan 09/10-24/12 

Moura Vilela Tania 15/09-28/11 

Remuiñan García Tamara 15/09-28/11 

Silveira Bermúdez Isabe 22/09-02/12 

Tasende Negreira Lorena 15/09-28/11 

Varela Gil Antonio 15/09-28/11 

 

Carballo, 15 de novembro do 2014 

 

 

 

 

 

Mónica Mariño Callejo     José Antonio Viña Patiño 

 A Directora do centro             O Secretario do centro 


