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1. INTRODUCIÓN 

 

O IES Alfredo Brañas conta cunha longa historia e tradición, non só en Carballo, como en 
toda a súa área de influencia. O seu nacemento remóntase ao curso 1970 -1971 e durante 
anos foi centro matriz da comunidade escolar de toda a comarca de Bergantiños. Coa  
inauguración  de  novos  institutos  nas  vilas  máis  poboadas  da comarca e mesmo na 
propia capital bergantiñá, a súa influencia viuse considerablemente diminuída. Aínda que a 
realidade social actual é diferente e non sería posible nin tería sentido intentar ou 
pretender recuperar aquela consideración de centro  matriz,  parécenos  interesante,  e  
desexable,  non  obstante,  convertelo  nun centro educativo de referencia na contorna, de 
acordo cos obxectivos que xa se perfilaban no proxecto de dirección que presentamos en 
2011. 

Iso pasa necesariamente pola innovación, de modo que a educación se enfoque dun xeito 
construtivo e edificante, co obxectivo de fomentar a autoestima do noso alumnado, e mais 
global. Trátase de non formarmos só individuos con coñecementos das materias que se 
imparten, como de que descubran capacidades que non se inclúen nos currículos, 
desenvolvendo a súa autoestima e as aprendizaxes necesarias para xestionaren as 
emocións. É posible que se trate dun obxectivo ambicioso e arriscado, mesmo se cadra 
utópico, agora que a educación como valor parece estar tan devaluada nas prioridades da 
sociedade, de maneira especialmente notable nalgúns sectores da poboación. 

 

2. PRINCIPIOS FILOSÓFICOS 

2.1 IDEA DE PERSOA 

Segundo o gran pedagogo Paulo Freire, “os homes fanse na palabra, no traballo, na acción 
e na reflexión” así pois, propón “o diálogo como esencia da educación, como práctica da 
liberdade para a busca do coñecemento”. 

Nun contexto onde é tan importante a opinión da sociedade acerca dos procesos que se 
dan, debemos formar persoas que discutan, interesadas polos acontecementos da vida 
cotiá. Ademais, a participación de todos na realización de tarefas, como experiencias que 
os axuden a producir un pensamento crítico, é imprescindible para posicionarse e coñecer 
os distintos enfoques dun tema. 

A sociedade formada no diálogo debería practicar a comunicación en canto teña 
oportunidade. Transformar o seu mundo por medio da humanización (cando poden chegar 
a ser conscientes de si, da súa forma de actuar e de pensar, tamén pensarán nos demais).  

Na cultura do diálogo, traballamos desde o noso centro para levar a cabo un plan de 
formación integral do alumnado que inclúa unha convivencia harmónica e pacífica, 
baseada no diálogo, na solidariedade, no esforzo individual e colectivo e no exercicio das 
liberdades. 
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2.2 PERFIL DO HOME/ MULLER 

É evidente para calquera que mulleres e homes se comportan e teñen aparencias 
diferentes. Este feito tan obvio encerra, non obstante, unha gran complexidade, a 
construción da identidade de xénero supón un camiño longo que comeza o seu percorrido 
desde o nacemento. 

Hai algunhas décadas Simone de Beauvoir (1949) escribiu aquilo de que “a muller non 
nace, faise” para subliñar que a condición feminina non é só un efecto do azar biolóxico 
senón sobre todo unha consecuencia da socialización das mulleres e dunha longa, 
complexa e eficacísima aprendizaxe social que ten lugar en todo os ámbitos da súa vida 
cotiá. Dito doutro xeito, somos homes e mulleres non só porque teñamos un sexo distinto 
senón tamén, e sobre todo, porque aprendemos a ser homes e a ser mulleres dunha 
determinada maneira. 

En efecto, os seres humanos somos como somos (e quen somos) como consecuencia do 
influxo dunha serie de mediacións subxectivas e culturais (a orixe sexual, a linguaxe, a 
familia, a instrución escolar, o grupo de iguais, o estatus económico e social, as ideoloxías, 
os estilos de vida, as crenzas, as mensaxes da cultura de masas…) que inflúen dunha 
maneira determinante na construción das nosas identidades. É dicir, ao sexo inicial das 
persoas engádenselle as maneiras culturais de ser homes e de ser mulleres nunha 
sociedade determinada. En consecuencia, a construción das identidades masculinas e 
femininas nas sociedades humanas non é só o efecto natural e inevitable do azar biolóxico 
senón tamén, e sobre todo, o efecto cultural da influencia dunha serie de factores 
familiares, escolares, económicos, ideolóxicos e sociais. Homes e mulleres somos 
diferentes non só porque teñamos un sexo inicial distinto senón tamén porque a nosa 
socialización é distinta. 

A finais da década dos setenta, empezouse a falar nalgunhas comunidades do Estado 
español, de construír un novo modelo de escola cunha filosofía coeducadora, identificando 
inicialmente coeducación con escolas mixtas. 

Á hora de planificar deberemos ter en conta o chamado currículo oculto, xa que a 
incidencia deste currículo ten unhas peculiaridades que non acompañan ao 
desenvolvemento do currículo explícito das institucións, a saber: 

 A través do currículo oculto transmítense, por exemplo, os estereotipos de xénero. A 
escola mixta non implica necesariamente unha escola coeducativa. A través dos 
libros de texto, das prácticas establecidas, das formas de relación, etc. perpetúanse 
as formas de vivir e de actuar como muller e como home 

 A forma de traballar o coñecemento e de avaliar a aprendizaxe entrañan perigosas 
concepcións sobre a construción, a valoración e a aplicación do mesmo. É a 
institución a que ten como depositaria o coñecemento hexemónico e ela mesma é a 
que di cando se pode dar por certo que ese coñecemento teña sido adquirido. 
Desenvólvese así unha concepción xerárquica de verdade que podería definirse así: 
“verdade é o que a autoridade di que é verdade”. Nesa dinámica oculta desempeña 
un papel primordial a avaliación. 
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 Vivir os valores, dentro e fóra da escola, é a verdadeira solución. Por iso a nosa 
preocupación é reflexionar sobre diversas cuestións referidas á dimensión ética do 
funcionamento da institución escolar 

2.3. O  NOSO CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

A LOE no seu preámbulo di: “A educación é o medio máis axeitado para construír a 
personalidade dos mozos, desenvolver ao máximo as súas capacidades , conformar a 
identidade persoal e configurar a súa comprensión da realidade, integrando a dimensión 
cognoscitiva, a afectiva e a axiolóxica.” Así mesmo “A educación é o medio máis axeitado 
para garantir o exercicio da cidadanía democrática, responsable, libre e crítica” 

No noso concepto de educación asumimos os tres principios fundamentais da LOE: 

1º. O proporcionar unha educación de calidade a todos os cidadáns de ambos  sexos, en 
todos os niveis do sistema educativo; garantindo a igualdade efectiva de 
oportunidades para o que se prestarán todos os apoios precisos, tanto ao alumnado 
como ao profesorado. 

2º. O segundo principio consiste na necesidade de que todos os compoñentes da 
comunidade educativa colaboren para conseguir os obxectivos da educación, isto é o 
esforzo compartido (esforzo que se refire non só ao alumnado, senón tamén ao 
profesorado, familias, centro, administración educativa e sociedade). 

3º. O presentar uns obxectivos comúns coa comunidade europea, concibir a formación 
como un proceso permanente, que se desenvolve ao longo de toda a vida. 

Ao falar de igualdade de oportunidades temos que ter en conta que será preciso levar a 
cabo medidas para a atención á diversidade. 

Tal como se recolle na introdución de medidas de atención á diversidade propostas desde 
a Consellería de Educación da Xunta de Galicia; cremos que o feito educativo está 
profundamente ligado á diversidade dos seres humanos, en consecuencia a diversidade 
será o eixe vertebrados da nosa práctica docente. Entendemos a diversidade como o 
conxunto de medidas educativas planificadas para procurarlle ao alumnado contextos de 
aprendizaxe que favorezan ao máximo a socialización e o proceso individual de adquisición 
dos coñecementos necesarios para desenvolverse e participar na sociedade. Dar resposta 
axeitada á diversidade é unha das premisas do noso centro, contando co asesoramento 
especializado do departamento de orientación e a participación e colaboración de todo o 
profesorado. 

Entre as medidas de atención á diversidade sinalar que estamos levando a cabo as 
seguintes: 

 Medidas curriculares: Contextualización no proxecto curricular de centro (PCC), nas 
programacións de cada departamento; no plan de acción titorial e por medio da 
optatividade e da elaboración de itinerarios adaptados; así como unha 
individualización do proceso de ensino-aprendizaxe por medio de reforzos 
educativos e adaptacións curriculares (ACI). 
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 Medidas organizativas: Agrupamentos específicos, programas de reforzo, orientación 
e apoio (PROA), programas de diversificación curricular, medidas facilitadoras da 
convivencia, e a aula de traballo individualizado (ATI). 

 

3. O CENTRO 

3.1. ANÁLISE DE CONTEXTO 

Localización 

 
O IES Alfredo Brañas sitúase en Carballo. 

Cunha superficie de 187 km cadrados, Carballo é un dos municipios de maior tamaño da 
provincia da Coruña, ademais dun dos máis poboados. Os seus 31.000 habitantes 
agrúpanse en 314 entidades de poboación e 18 parroquias. O 60% dos habitantes do 
concello concéntranse no seu núcleo urbano, a carón do río Anllóns. 

Desde o ano 1836, no que quedou oficialmente constituído, o concello de Carballo 
divídese en 18 parroquias: Aldemunde, Ardaña, Artes, Berdillo, Bértoa, Cances, Carballo, 
Entrecruces, Goiáns, Lema, Noicela, Oza, Razo, Rus, Rebordelos, Sísamo, Sofán e Vilela. 
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HISTORIA DO MUNICIPIO DE CARBALLO 

O territorio no que hoxe se asenta Carballo estivo poboado desde épocas moi temperás. 
Testemuño destes primitivos asentamentos son os utensilios paleolíticos atopados no 
espazo natural de Razo - Baldaio, actualmente expostos no Museo Arqueolóxico da 
Coruña. 

Da cultura megalítica chegou até os nosos días o dolmen de Pedra Moura, situado na 
parroquia de Aldemunde. Existe constancia da elevada poboación que debeu existir no 
municipio durante a etapa castrexa. Así o demostran as vinte construcións catalogadas 
polo investigador Antón Rodríguez. Malia que a conservación destes castros é irregular, 
sobresaen pola súa complexa estrutura os de Vilela, Nión ou Oza, nos que aínda pode 
apreciarse o recinto defensivo. Os estudos realizados levan e pensar que estes castros 
poderían ser coetáneos da tribo celta dos brigantinos, que lle deu nome á bisbarra. 

É posible que os romanos se asentaran nas nosas terras atraídos pola súa fertilidade e 
abundancia en minerais. Até os nosos días só chegou unha pequena parte do seu legado. 
Deste período queda no municipio o castro de Torre Pardiñas, en Razo. A influencia 
romana pode apreciarse nos restos do seu sistema defensivo. Sobresae ademais a ponte 
Lubiáns, unha das máis estreitas de Galicia, que formaba parte da calzada romana PER 
LOCA MARITIMA que unía FINIS TERRAE con BRIGANTIUM. Segundo os historiadores, os 
vestixios visibles na actualidade datan da época medieval ou do século XVIII. 

Outro dos motivos que puideron contribuír ao asentamento dos romanos foron as augas 
sulfurosas de Carballo, que aínda se explotan na actualidade. Así o testemuñan os restos 
dunha vila termal atopada no século XVIII. 
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A parroquia de San Xoán de Carballo, que recibiu o seu nome dun carballo situado diante 
da antiga igrexa parroquial, pertencía nas súas orixes á xurisdición de Santiago de Sísamo. 
Malia que a súa existencia pode ser constatada dende o século XII, o primeiro libro 
parroquial de Carballo data de 1663. Durante este período, e ata que acadou a 
independencia en 1607, dependería do mosteiro de Soandres e do Couto de Ardaña. Este 
primeiro núcleo complementaríase no século XVIII cun novo asentamento arredor da Casa 
de Baños. O redescubrimento en 1716 das famosas e saudables augas termais -das que se 
abastece hoxe o balneario de Baños Vellos- contribuíu en grande medida á creación do 
municipio. 

Carballo establécese como Concello en 1836. Xa en 1920 o arquitecto Julio Galán 
construiría a que sería Casa do Concello ata 1974. En 1924 rematan as obras dunha nova 
igrexa, de estilo modernista, nas inmediacións da antiga praza do mercado. 

Nos anos 20 e 30 do século XX asistimos á modernización de Carballo, coa apertura de 
prazas, a creación de escolas ou a finalización do xardín. A década dos 40, co auxe da 
explotación de tunsgteno, supuxo o comezo dunha época de crecemento que acadaría o 
seu máximo esplendor a partir dos anos 60 e 80. Neste último terzo do século pasado 
prodúcese a grande expansión urbanística do municipio. 
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Situación do medio 

O termo municipal de Carballo sitúase entre os primeiros cumes das serras de Soneira e 
Montemaior. Limita ao sur con Val do Dubra, que separa ámbalas dúas formacións 
montañosas. 

Entre os accidentes xeográficos de Carballo cómpre salientar, ao sur, o monte da 
Peniqueira e do Castro -cuns 350 metros-, Monte Calvelo -con 389 metros- e Monte Alto -
con 483 metros-. De sueste a oeste atravesa o municipio o val do Anllóns. Na canle dun 
dos seus afluentes, o río Outón, fórmase a fermosa fervenza de Entrecruces. 

Ao norte, xa próximos á costa, están os montes de Lendo, Oza e Monte Neme, de 386 
metros. Especialmente salientable pola súa importancia ecolóxica e paisaxística é a franxa 
costeira de Razo - Baldaio. Intégrana unha serie de marismas, unha lagoa e longos areais. 

Fontes económicas 

Moitos son os motivos que propiciaron o desenvolvemento económico do municipio. Sen 
dúbida, a situación xeográfica de Carballo foi un deles, xunto ás súas fértiles terras e uns 
habitantes laboriosos e emprendedores. Estes últimos xeraron a actual situación de 
progreso e modernidade que se aprecia hoxe en día en todos os sectores da economía do 
concello. 

A riqueza mineira desta zona atraeu os romanos, que estableceron explotacións como as 
de estaño, entre outras. Posteriormente foi a agricultura a que determinou o 
desenvolvemento do municipio. Dentro deste sector destacou especialmente a gran 
calidade e sabor dos nosos cereais. Estes fixeron famoso o pan de Carballo outorgándolle á 
zona o xeneroso cualificativo de “celeiro de España”. 

Na primeira metade do século XX a minería cobra de novo importancia. Comeza nesta 
etapa a explotación de xacementos de arsénico en Noicela e, especialmente  de tunsgteno 
en Monte Neme. Esta última converteuse no dinamizador económico de toda a bisbarra. 

Os anos sesenta do século pasado serían os da expansión do sector secundario. Naceron 
empresas como a conserveira, convertida hoxe nunha grande industria internacional. A 
factoría contribuíu activamente desde os seus inicios ao desenvolvemento da vila. De 
enorme importancia considérase tamén o sector forestal. Así atopamos no territorio 
carballés múltiples empresas dedicadas á transformación da madeira, lideradas por unha 
grande compañía que xera -directa e indirectamente- un elevado número de postos de 
traballo. 

Carballo é na actualidade unha cidade con todo tipo de servizos e empresas. Estas 
dinamizaron nos últimos tempos sectores tan variados como o plástico, o automobilismo, 
o metal ou a maquinaria agrícola. De feito, cada ano o sector da venda de automóbiles 
organiza Berocasión, unha feira para o vehículo de ocasión que se celebra a finais do verán. 

Unha gran parte do sector empresarial carballés aséntase no polígono industrial de Bértoa, 
claro referente do crecemento económico do municipio e que proximamente ampliará a 
súa superficie en 1.272.489 metros cadrados. 
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Se hai un sector que destaca especialmente no concello é o seu forte e competitivo 
comercio, que atrae compradores de toda a comarca. Todos os xoves e os segundos, 
cuartos e quintos domingos de cada mes ten lugar a feira, na que é posible adquirir todo 
tipo de produtos agrícolas. 

FEIRAS E MERCADOS 

Carballo é unha encrucillada de camiños entre a bisbarra de Bergantiños, a Costa da 
Morte, a capital da provincia (A Coruña) e a da comunidade autónoma (Santiago de 
Compostela). Esta situación privilexiada fixo que o noso municipio se convertese nun 
referente comercial onde atopar todo tipo de produtos: agrícolas, gandeiros, do mar ou 
manufacturados. 

RECOLLENDO A TRADICIÓN 

O Carballo máis tradicional déixase ver na feira que se celebra todos os xoves e os 
domingos -segundos, cuartos e quintos domingos de mes ( na Praza do Concello da vila). 
Herdeira das antigas feiras de Rus e Berdillo, constitúe o lugar idóneo para quen desexe 
adquirir os mellores froitos das terras de Bergantiños. O pan de Carballo, as cebolas, os 
allos, o repolo e as nabizas ou as patacas son só algúns dos produtos frescos que é posible 
adquirir, listos para ser consumidos con todo o seu sabor. 

Complementando a feira está o mercado da Milagrosa, que ten lugar todos os domingos de 
feira na Avenida da Milagrosa, preto do aparcadoiro e do Parque do San Martiño. Nel 
podemos atopar variados produtos para a venda, coma prendas de vestir e téxtil en xeral, 
produtos para o fogar ou maquinaria agrícola, entre outros. 

Desde o ano 2008 o concello, en colaboración cos diversos sectores empresariais da 
zona, promove catro feiróns de tempada, que coinciden xeralmente coas estacións de 
primavera, verán, outono e inverno. Así, coincidindo co feirón -ou quinto domingo de mes- 
os visitantes poden coñecer e gozar da oferta agroforestal, comercial e industrial das nosas 
empresas. 

MERCADO MUNICIPAL 

No mercado de Carballo poden adquirirse os mellores produtos naturais, acabados de saír 
da terra e do mar. A praza de abastos ten sido sempre unha locomotora das feiras e do 
comercio do centro da capital municipal. Nestes momentos, o concello está inmerso nun 
proxecto que pretende facer do mercado un espazo moderno, abordando a construción 
dun novo edificio que permita darlle azos ao comercio do centro e revitalizar a actividade 
dentro do propio mercado.  

FESTAS 

Todas as parroquias do concello celebran as súas festas patronais durante os meses do 
verán. Neste período a vida do municipio vese animada por máis de 35 celebracións e 
romarías. 
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Con todo, sobresae entre todas elas a do San Xoán, patrón do concello. Os festexos, que 
teñen lugar na vila de Carballo, prolónganse durante varios días na semana do 24 de xuño. 

GASTRONOMÍA 

Un dos aspectos máis interesantes de Carballo é a súa oferta gastronómica. De especial 
sona son os cereais producidos no municipio e o pan de Carballo. 

Xa no século XVI se dicía que todos os veciños do concello labraban o pan. No século XVIII 
eran importantes as feiras de Santa María de Rus, Berdillo e San Xurxo de Artes, pola 
comercialización do pan cocido. 

Segundo a receita tradicional do pan de Carballo o trigo debe de ser transformado nos 
muíños da Cheda, da Ponte Rosende ou do Quinto. A fariña resultante mesturarase coa 
auga do Allóns para formar unha masa que cómpre cocer nun antigo forno de pedra. 

Ademais do pan de trigo, broa, mesto ou de centeo, esta longa tradición deixounos outros 
saborosos testemuños, como as empanadas, as roscas de pan de ovo ou o biscoitos. 
Acompañados dunha boa onza de chocolate de Mariño constitúen un pracer inesquecible 
para os padais máis esixentes. 

Doutra banda, quen visite Carballo non debe marchar sen degustar un bo prato de peixe 
ou marisco. Os mercados da vila ofrecen os mellores e máis frescos produtos do mar, 
traídos diariamente das lonxas de Malpica, Laxe, Camariñas, Caión, ou desde o pequeno 
porto carballés de Razo. Neles tamén é posible adquirir unha gran variedade de produtos 
hortofrutícolas, coma os de Baldaio, recoñecidos pola súa calidade e sabor. 

No noso municipio existen numerosos establecementos dedicados ao sector da 
restauración. A maioría deles están especializados nalgún dos moitos pratos típicos da 
zona, conformando unha ampla e variada oferta.  

 PAISAXES DE COSTA...  

O Espazo Natural de Razo - Baldaio é, sen dúbida, o punto de maior interese paisaxístico e 
ecolóxico do concello. O complexo de Baldaio comprende unha grande área de litoral 
xurdida dun entrante costeiro, que rematou pechándose cunha gran barra de area. 

Na actualidade diferéncianse neste espazo catro medios naturais ou ecosistemas: unha 
barra de area con dunas ao longo da praia, que separa a lagoa do mar; a lagoa litoral, 
propiamente dita, cunha canle que permite o intercambio das mareas; unha marisma 
surcada por unha gran cantidade de canles que desaugan na lagoa; e unha xunqueira no 
oeste, desenvolvida sobre unha chaira areosa á que non chega a influencia das mareas. 

Este espazo natural constitúe unha contorna ideal para a observación de aves, 
especialmente na zona comprendida entre a lagoa e a marisma. Entre a rica avifauna de 
Baldaio destaca o grupo das limícolas, con mazaricos, agullas, biluricos, píllaras, pilros ou 
pilriños. 

Formando parte deste espectacular complexo está a praia de Razo, un dos areais máis         
extensos e fermosos de Galicia. Tanto Razo como Baldaio son distinguidas cada ano coa   
bandeira azul, atendendo a aspectos como os seus servizos e a calidade das súas augas. 
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 ...E DE INTERIOR 

Na parroquia de Entrecruces, próxima á capela de San Paio, é posible contemplar un dos 
espectáculos máis fermosos que a natureza lle regalou á bisbarra. O abondoso caudal do 
río Outón, especialmente no inverno e na primavera, precipítase desde unha altura de 
máis de corenta metros. Forma así un cachón de escuma e auga que, antes de chegar ao 
fondo, rompe en dous para abrazar a rocha negra do leito do río e que se coñece como 
Fervenza de Entrecruces. 

Nas proximidades da fervenza aínda poden verse os restos de antigos muíños de auga e, 
incluso, dunha pequena central hidroeléctrica que abasteceu o concello tempo atrás, a 
partir de 1915. 

Xa no treito de camiño que vai desde San Paio até a fervenza, pola beira do río Outón, é 
posible observar o típico bosque de ribeira. Nel abundan os ameneiros, salgueiros, freixos, 
estripos, abeleiros e loureiros, entre outras especies. 

Ademais, produto da falla meridiana que separa as parroquias de Rus e Entrecruces xorde 
un salto de auga duns 30 metros formado no río da Férveda. Esta forte corrente de auga 
deslízase por un chan de gabros, rochas de gran dureza e difícil erosión. Trátase da Férveda 
de Rus, que, a pesar de non contar cun gran desnivel, vai baixando de forma sinuosa pola 
canle do río, de xeito moi parecido ao dos tobogáns de auga, creando unha paisaxe de 
gran beleza.  

3.2. SITUACIÓN 

O IES Alfredo Brañas está situado na rúa Vila de Corcubión s/n, en Carballo (A Coruña), na 
zona coñecida como O Chorís. No tocante aos datos xerais da vila, destacaremos que posúe 
unha superficie de 187km2, o que o converte nun dos concellos de maior extensión da 
provincia, ademais dun dos máis poboados, con algo máis de 31.000 habitantes que se 
agrupan en 314 núcleos de poboación e 18 parroquias. Xeograficamente, encóntrase a 
medio camiño entre Santiago (45 km. dirección sur) e Coruña (34 km. dirección nordeste), 
moi próximo, por tanto, aos núcleos máis importantes tanto de poboación como de 
comunicación, para alén do feito fundamental de concentraren o maior número de centros 
universitarios da provincia. 

A historia do IES Alfredo Brañas remóntase, como proxecto, aos anos da II República, aínda  
que  daquela  quedou  truncado  por  mor  da  guerra  civil. Posteriormente, en 1949, 
aprobouse o proxecto para a construción dunha Escola Graduada e, en 1995, para un 
Instituto Laboral. Ningún deles se levou a cabo, ata que, con motivo da inauguración da 
Caixa de Aforros, o seu director se comprometeu a ceder os terreos para a construción dun 
instituto no castro do Chorís, ademais dunha biblioteca. Tras formalizar esta e outras 
doazóns de terreos e mais algunha compra máis, o proxecto foi aprobado finalmente en 
1968 e o instituto puido inaugurarse no curso 1970-1971. 

Daquel primeiro curso con 426 alumnas e alumnos e 29 docentes, pasouse a 1.295 alumnos 
e 73 docentes no curso 1992-1993 e na actualidade temos 589 alumnos e somos 58 
docentes. Aínda que a diferenza entre as cotas máximas e as cifras actuais e semella 
abismal, hai que ter en conta que en 1994 se inaugurou o IES Parga Pondal e que o antigo 
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Instituto de Formación Profesional, inaugurado en 1976, pasaría tamén por esa altura a 
converterse nun instituto de educación secundaria coñecido, a partir de entón, como IES 
Monte Neme. Desta maneira, a masificación do alumnado que sufría o noso centro ficou 
resolta, cos evidentes beneficios para a calidade do ensino. 

3.3. INSTALACIÓNS E MEDIOS 

O noso centro ocupa unha grande extensión de terreo, algo máis de 2 hectáreas, onde a 
superficie edificada, que supera os 10.000 m2, está rodeada de amplas zonas verdes e de 
varios aparcadoiros. A edificación alberga un conxunto completo e complexo  de  
instalacións,  como  corresponde  a  un  centro  educativo  no  que  se imparten ensinanzas 
de ESO e Bacharelato, un Ciclo Formativo de Grao Medio e o Programa de Cualificación 
Profesional Inicial. Estas ensinanzas ocupan áreas ben delimitadas e equipadas en función 
das necesidades específicas. O alumnado queda así, ademais, ubicado en función da súa 
idade, de maneira que, en certa medida, tamén se evitan posibles problemas. Con todo, o 
centro tamén dispón de zonas comúns, compartidas por todo o alumnado, aínda que a 
maior parte das veces, por razóns puramente organizativas, en horarios diferentes. Trátase 
dos 700 m2 de patio cuberto (con capacidade para máis de 300 persoas), unha Aula de 
Idiomas e dúas aulas TIC. 

Dentro das instalacións específicas de ESO e Bacharelato, cómpre salientarmos os 
laboratorios de Física, Química e Ciencias Naturais, as aulas de Música, Educación Plástica e 
Visual e Tecnoloxía, xunto cos pavillóns polideportivos, que ocupan unha superficie de 1.500 
m2, e as pistas deportivas, 6.000 m2 máis, aproximadamente. Todas estas instalacións están 
perfectamente dotadas, tanto de material funxible como instrumental, e nun estado de 
conservación aceptable, aínda que susceptible de ser mellorado. No tocante ás instalacións 
específicas do ciclo formativo, cómpre salientarmos a existencia dunha aula TIC reservada 
exclusivamente para este alumnado. A súa equipación é razoablemente boa, o que non 
significa que non haxa que seguir facendo un importante esforzo de investimento para 
mantela e mellorala. 

Ademais das instalacións mencionadas, o centro dispón tamén dunha sala de profesorado, 
considerablemente alta, unha zona administrativa, onde se localizan os gabinetes, 
independentes, de Dirección, Xefatura de Estudos, Vicedirección, Secretaría e 
Administración, unha zona de servizos (Conserxería e Reprografía) e outra para os 
departamentos didácticos. Tamén existen varias saliñas que se utilizan para atender os pais 
e as nais, unha Aula de Atención Educativa e varios almacéns. 

 

4. ANÁLISE DA CONTORNA SOCIOEDUCATIVA 

O IES Alfredo Brañas encóntrase situado en Carballo, unha localidade de tamaño medio,   
dedicada   fundamentalmente   ao   sector   dos   servizos,   aínda   que   cun compoñente 
rural tamén importante (arredor do 25%, segundo datos manexados para a elaboración do 
Proxecto de Convivencia no curso 2008-2009). 
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4.1. CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

O noso centro dá cabida non só a alumnado caracteristicamente urbano (que constitúe  a  
maioría),  senón  tamén  a  nenos  e  nenas  procedentes  de  distintas parroquias do  
concello, especialmente durante a etapa obrigatoria, aumentando o radio de influencia na 
postobrigatoria, xa que moitos centros de secundaria dos concellos veciños non teñen esta 
etapa e recibimos o seu alumnado. 

Por outra parte, contamos cada vez con maior número de alumnado estranxeiro. Isto 
repercute no proceso de ensino-aprendizaxe de maneiras diversas, desde dificultades de 
adaptación á sociedade que os recibe, cos conseguintes efectos negativos como reacción 
contra iso, a dificultades lingüísticas… e para resolver todas elas é que temos que  
desenvolver  novas  estratexias  educativas.  Neste sentido, cómpre salientarmos que a 
atención ao alumnado estranxeiro é unha das liñas de actuación principais do noso proxecto 
educativo de centro, tal como se detalla na epígrafe correspondente. 

Da mesma forma, e como reflexo da propia sociedade local, tamén no noso alumnado 
existe unha porcentaxe de extracción marxinal. Sen ser demasiado elevada, é conveniente 
tela en conta, sobre todo no primeiro ciclo da ESO (a maioría abandona os estudos ao 
cumprir a idade mínima de escolarización obrigatoria sen superaren nunca o 2º curso), 
porque, en ocasións, o feito de procederen de familias desestruturadas e dun ambiente moi 
pouco motivador de cara ao proceso de ensino - aprendizaxe, fai con que este alumnado se 
sinta incómodo nas aulas, non acepte ningún tipo de disciplina e acabe reaxindo de forma 
inadecuada. 

A participación nos contratos-programa para a mellora do éxito escolar pretende contribuír 
positivamente á integración deste alumnado, de forma activa e construtiva, na vida do 
centro, incidindo dunha forma moi salientábel no aspecto da convivencia, xa que 
consideramos que é iso o que reside na base de calquera sociedade. 

Os gráficos que presentamos a seguir dan conta, de maneira aproximada, da realidade 
social do noso alumnado. Cómpre sinalarmos que dentro de “urbano” se inclúe unicamente 
o núcleo urbano de Carballo, encanto “periferia” abranxería outras poboacións urbanas 
próximas, como Coristanco. 

4.2. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 

Aínda que o noso centro sempre mostrou preocupación pola atención á diversidade, esta 
debe ser un dos aspectos prioritarios do ensino, especialmente nun centro de ensino como 
o noso, e debe atinxir todas as facetas posibles: desde as dificultades máis básicas de 
lectura e escritura ata as dificultades propias do nivel de estudos; desde a redución do 
abandono escolar ata a mellora da convivencia (especialmente  difícil  cando  o  alumnado  
está  obrigado  por  lei  a  permanecer  no centro); sen esquecermos aquel alumnado que, 
por non manifestar ningún problema socioeducativo, é relegado habitualmente a un 
segundo plano. 

As maiores debilidades que o noso centro presenta en relación con isto, teñen que ver  con  
problemas  xerais  da  educación,  como  poden  ser  a  desmotivación  do alumnado, 
conflitividade, falta de integración do alumnado na vida do centro ou a pouca implicación 



 

 

 

 pág. 16 

IES Alfredo Brañas 

Proxecto Educativo 

 [Curso 2014-2015] 

das familias, alén do facto de que, en moitos destes ámbitos, o profesorado carece de 
formación específica que contribuiría positivamente ás nosas intervencións. 

4.3. CARACTERÍSTICAS DA CONTORNA 

Como é lóxico, un centro educativo non pode –non debe– vivir á marxe da comunidade en 
que se insire, como tampouco a comunidade non pode desvincularse do que sucede nos 
centros. Á fin de contas, nós somos os e as responsables da educación, durante anos, de 
individuos que pertencen desde o nacemento a esa sociedade,  mais  que  van  ter  unha  
visibilidade  e  unha  capacidade  de  actuación maiores unha vez que rematan (ou 
abandonan) os seus estudos. Formámolos para que sexan, no futuro, persoas con 
coñecemento e autonomía e mais con valores cívicos que faciliten a súa vida adulta na 
sociedade, polo que non podemos perder de vista a evolución desta nin pretender que os 
adolescentes actuais se comporten e pensen da mesma maneira que nós á súa idade. 

Porén, a sociedade en xeral (non só as familias) debe contribuír á educación destes rapaces 
e rapazas, especialmente a sociedade máis próxima, onde con máis probabilidade  se  
inicien  na  transición,  non  sempre  fácil,  á  vida  adulta.  Esta contribución, para fuxirmos 
do utópico, pasa, cando menos, pola colaboración das institucións locais (Concello) e de 
ONGs (Vieiro, Caritas, Cruz Vermella). Ademais, cremos que debe producirse tamén unha 
implicación maior das empresas e do comercio da contorna,  en  primeiro  lugar,  porque  a  
elas  se  incorporará  laboralmente  o  noso alumnado do ciclo formativo de Comercio ao 
acabar os seus estudos, mais tamén porque, a longo prazo, tamén podería facelo o 
alumnado que decida cursar estudos de bacharelato, ciclos superiores e mesmo 
universitarios. Neste sentido, as empresas poderían axudar a orientar o alumnado na 
elección dos seus estudos superiores, en función da demanda laboral, cando menos se 
partimos da base de que, en igualdade de condicións laborais, sempre será mellor que a 
mocidade fique na súa propia vila. 

 

5. PROXECTO LINGÜÍSTICO 

A nosa preocupación pola normalización e a dinamización da lingua galega lévanos a un 
compromiso absoluto con todas as actividades dirixidas nese camiño, ben sexan propostas   
polo   Equipo   de   Dinamización   Lingüística,   ben   por   calquera   outro departamento 
ou profesorado e/ou alumnado a título persoal. Nese sentido, todas as ideas serán ben 
recibidas, intentando, especialmente, que o alumnado tamén se sinta implicado e 
interesado nestas actividades, ata conseguirmos unha concienciación real e activa na 
defensa da lingua propia. 

 

6. O NOSO PROXECTO EDUCATIVO.  

O noso proxecto educativo fundaméntase na consecución dun servizo educativo de 
calidade, que redunde nunha mellor formación académica e humana do noso alumnado. 
Temos a sorte de desempeñar unha profesión que a diario presenta novos retos e estes, 
lonxe de constituíren un aspecto negativo, debemos abordalos con entusiasmo  e  sen 
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perdermos  nunca  de  vista  o  obxectivo  final  e  principal.  Neste sentido, un dos desafíos 
que máis nos anima é alcanzar os obxectivos da Unión Europea, entre os que figuran a 
redución do fracaso na educación obrigatoria e o aumento de mozos e mozas que aos 20 
anos posúan unha titulación de Bacharelato ou equivalente. 

Algúns dos aspectos que máis cumprirá traballarmos con esta finalidade son: 

 Definir os obxectivos básicos, valorándoos e negociándoos nos órganos 
correspondentes de participación. 

 Establecer actuacións que favorezan un clima de cooperación e orientación cara á 
mellora das actividades e dos rendementos. 

 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…). 

   6.1. OBXECTIVOS 

Partindo dos principios recollidos na LODE, na LOGSE e na LOE, o IES Alfredo Brañas marca as 
seguintes directrices educativas. O proxecto educativo recolle, entre outros aspectos, os 
obxectivos xerais do centro, determinando o que se pretende acadar ao rematar a ensinanza 
no centro, seguindo as características do contexto educativo específico. Este está formado 
polas características do alumno; as necesidades do alumnado; as posibilidades e medios; a 
concepción educativa que posúe  a comunidade escolar. 

Os obxectivos xerais, terán en conta as características concretas do noso centro e, polo tanto, 
atenderán os seus obxectivos, seguindo o principio de autonomía dos centros educativos. 

6.1.1. OBXECTIVOS XERAIS 

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 
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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. Todas as actuacións que se propoñen deben ir, e de feito van, 
encamiñadas nese sentido. 

A continuación indicamos, pois, os obxectivos presentes no proxecto educativo do noso 
centro: 

 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). 

 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  sostenibilidade 
ambiental (Axenda 21 Escolar de Galicia…). 

AGRUPAMENTO DOS OBXECTIVOS XERAIS DA ESO 

(Obxectivos da ESO, DOG do 13 de xullo de 2007) 

1. Obxectivos para a realización persoal e integración na sociedade (a-c-d-g-k). 

2. Obxectivos para a defensa do medio físico e patrimonial (f-j-m). 
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3. Obxectivos que fan referencia á competencia lingüística dos alumnos (h-i-m-n). 

4. Obxectivos que procuran estimular nos alumnos a aprendizaxe por eles 
mesmos (b-e-l). 

A. OBXECTIVOS XERAIS DA ESO 

A través dos seguintes obxectivos xerais, a ESO contribuirá a desenvolver no alumnado as 
capacidades que lles permita: 

a) Asumir responsablemente os seu deberes, coñecer e exercer os seus dereitos 
no respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 
solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os 
dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse 
para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 
oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación 
entre homes e mulleres. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade 
e nas súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os 
prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e Resolver 
pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información para, 
con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. 

f)  Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as 
da información e a comunicación. 

g) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado que se estrutura 
en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar 
os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

h) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 
participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

i) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 
galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no 
coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

j) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira 
apropiada. 

k) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia 
e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer 



 

 

 

 pág. 20 

IES Alfredo Brañas 

Proxecto Educativo 

 [Curso 2014-2015] 

mulleres e homes que realizaron achegas importantes á cultura e sociedade 
galega ou a outras culturas do mundo. 

l) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das 
outras persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos 
do coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do 
deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar 
a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 
criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado 
dos seres vivos e o ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

m) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 
manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 
representación. 

n) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 
histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e 
respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 
persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 
deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento 
fundamental para o mantemento da nosa identidade. 

B. OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 

Os obxectivos xerais teñen como finalidade a formación xeral do alumnado así como a súa 
orientación e preparación para estudos superiores, tanto universitarios como de formación 
profesional específica e para a vida activa. A autonomía de aprendizaxe é un obxectivo 
primordial no bacharelato. Como punto de partida reforzaranse as capacidades adquiridas 
na ESO e fomentarase a autonomía de aprendizaxe. 

A través dos seguintes obxectivos xerais, o bacharelato contribuirá a desenvolver no 
alumnado capacidades que lles permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 
unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 
humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de maneira 
responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 
prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 
mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades existentes e impulsar 
a igualdade real e a non discriminación das persoas con discapacidade. 
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d) Reforzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias 
para aproveitar eficazmente as aprendizaxes e mais como medio para o 
desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na expresión oral coma na escrita, a lingua galega e a lingua 
castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar eficazmente e con responsabilidade as TIC. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os 
seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 
Participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu contorno 
social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar 
as habilidades básicas propias da modalidade de bacharelato elixida. 

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais dos métodos 
científicos e da investigación. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución 
da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar 
a sensibilidade e o respecto do medio natural e a ordenación sustentable do 
territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 
iniciativa, traballo en equipo, autoconfianza e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o sentido estético, 
como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 
persoal e social e impulsar condutas e hábitos saudables. 

n) Reforzar actitudes de respecto e de prevención no ámbito da seguridade viaria. 

o) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia e 
contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

6.1.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

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 
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desenvolvemento do proceso educativo e os posibles problemas que 
poidan xurdir. 

 Coordinar a acción dos titores a través do Proxecto de Acción 
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  tipo  convivencial  para  os  alumnos  
novos  no instituto a principio de cada curso e en colaboración cos 
titores. 

•   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 
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 son os elementos fundamentais na educación dos fillos, polo que a súa 
presenza na comunidade educativa é incuestionable. Porén, esta non debe ser unha 
presenza pasiva: os pais e nais deben tamén colaborar e participar nos órganos 
correspondentes  e,  ademais,  para  mellorar  as  relacións  interpersoais  (entre  os 
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membros do propio colectivo, entre pais/nais e fillos, entre pais/nais e equipo directivo), 
propoñemos: 

 Impulsar unha estreita colaboración entre o equipo directivo 
e as familias 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. 

 o Informalos  directa  e   puntualmente  de  calquera  
problema  do  centro, establecendo reunións periódicas coa 
directiva da ANPA, cando houber, e cos representantes no 
Consello Escolar, para chegarmos a un maior 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. A súa profesionalidade, evidentemente, está fóra 
de toda dúbida, mais parécenos que a implicación, para resultar satisfactoria, debe 
motivarse desde a dirección do centro, favorecida, en primeiro lugar, polo trato desde o 
respecto e a igualdade e, ademais, desde a participación nas actividades da comunidade 
educativa, non nun segundo plano, como vén sendo habitual, senón de forma aberta e 
manifesta. 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 meramente consultivo e poida asumir 
plenamente todas as funcións que lle atribúe a lei. 
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 Impulsar a organización de comisións en relación con 
aspectos concretos da comunidade educativa, sempre que 
sexa preciso. 
 

7. METODOLOXÍA 

A ensinanza individualizada constitúe un piar básico de actuación no noso centro 
educativo.  Por iso  ten  unha  gran  importancia a coordinación cos distintos docentes  á 
hora de planificar e levar a cabo o traballo.  Desta coordinación depende en gran medida a 
consecución dos obxectivos programados nas distintas áreas. 

Consideramos que o ensino eficaz é aquel que parte do nivel de desenvolvemento do 
alumno/ a, pero non para adaptarse a el senón para facelo progresar a través da súa zona 
de desenvolvemento próximo. Así, temos moi en conta a situación de partida do 
alumnado: 

 Tentamos, na medida do posible, que as aprendizaxes sexan significativas, é dicir, 
que o alumno relacione os contidos que vai adquirindo con aqueles que xa ten 
asimilados na súa estructura cognitiva para tecer así redes de coñecemento cada 
vez  máis  enriquecedoras. 

 Buscamos ademais a funcionalidade das aprendizaxes, é dicir, a súa utilidade para 
a vida diaria do alumno, de ai que se programen diferentes actividades ao longo do 
curso académico nas que se tenta facer  útiles as aprendizaxes que se adquiren no 
centro. 

 Intentamos favorecer a experiencia directa, a reflexión e a expresión. É moi 
importante motivar ao alumnado para que sinta desexo e curiosidade ante as 
aprendizaxes. 

 Tentamos que o  ensino sexa individualizado é dicir que responda as necesidades 
do alumnado  e que parta dos seus coñecementos previos . 

 Favorecemos tamén coas diferentes  actividades que se programan no centro un 
ensino reflexivo no que o  alumnado pense e se sinta motivado a seguir 
aprendendo novos  contidos de diversos xeitos xa que o mundo laboral  actual 
require  que formemos persoas críticas con pensamento diverxente que saiban 
adaptarse  ós  cambios  e os diferentes ámbitos sociais e económicos. 

 Damos unha especial relevancia ao traballo cooperativo xa  que traballar 
conxuntamente con outras persoas vai permitir ao alumnado do centro unha 
mellor integración  no mercado laboral e por ende unha maior integración social. 

 Tamén  fomentamos un alumnado reflexivo e crítico  que poida chegar a  non só 
asimilar uns coñecementos senón que sexa artífice de novas ideas  que permitan 
iniciativas emprendedoras  na sociedade actual. 

 Finalmente e sobre todo dende o noso centro potenciamos un alumnado 
respectuoso coas  diferentes formas de vivir e de pensar que conflúen na 
sociedade actual. 
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Perséguese unha aprendizaxe dedutiva e significativa combinando a explicación teórica e a 
práctica. Preténdese potenciar no alumno a observación, a investigación e a reflexión e 
unha mentalidade aberta así como desenvolver a expresión e a creatividade; todo iso 
dunha forma comunicativa e participativa, apoiándose na utilización de moi diversos 
materiais didácticos: libros de texto, vídeo, lecturas, exercicios de expresión oral, TIC..... 

A explosión de coñecementos ou, o que é o mesmo, o inxente crecemento da ciencia e a 
técnica, e o rápido desuso duns contidos aprendidos nun sistema fechado, xera a 
imposibilidade da súa incorporación mediante un ensino memorístico-tradicional. O 
alumno de hoxe necesita aprender modos de aprender, precisa “aprender a aprender”, e 
este é o reto ou obxectivo prioritario. 

7.1. Principios metodolóxicos 

As competencias básicas 

Coas materias do currículo preténdese que todo o alumnado alcance os obxectivos 
educativos e, consecuentemente, adquiran as competencias básicas. O traballo nas 
materias do currículo para contribuír ao desenvolvemento das competencias básicas 
estará completado con diversas medidas organizativas e funcionais, imprescindibles para o 
seu desenvolvemento. Así a organización e o funcionamento dos centros e das aulas, a 
participación do alumnado, as normas do NOF, o uso de determinadas metodoloxías e 
recursos didácticos, ou a concepción, organización e funcionamento da biblioteca escolar, 
entre outros aspectos, poden favorecer ou dificultar o desenvolvemento de competencias 
asociadas á comunicación, á análise da contorna física, á creación, á convivencia e á 
cidadanía ou á alfabetización dixital. Igualmente a acción titorial permanente pode 
contribuír de xeito determinante á adquisición de competencias relacionadas coa 
regulación das aprendizaxes, o desenvolvemento emocional ou as habilidades sociais. A 
planificación das actividades complementarias e extraescolares pode reforzar o 
desenvolvemento do conxunto das competencias básicas. No marco da proposta realizada 
pola Unión Europea, e de acordo coas consideracións que se acaban de expoñer, 
identificáronse sete competencias básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. 

4. Tratamento da información e competencia dixital. 

5. Competencia social e cidadá. 

6. Competencia para aprender a aprender. 

7. Autonomía e iniciativa persoal. 

O currículo da ESO estrutúrase en materias; é nelas onde se deben buscar os referentes 
que permitan o desenvolvemento e a adquisición das competencias.  Así pois, en cada 
materia incluirase referencias explícitas á súa contribución a aquelas competencias básicas 
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ás cales se orienta en maior medida. Por outra parte, tanto os obxectivos como a propia 
selección dos contidos buscan asegurar o desenvolvemento de todas elas. Os criterios de 
avaliación serven de referencia para valorar o progresivo grao de adquisición. 

Obxectivos das liñas metodolóxicas xerais anteriores 

a) Fomentar a participación, a reflexión, tanto individual como grupal. 

b) Operar non só sobre o concreto senón tamén sobre conceptos, ideas. 

c) Fomentar a formulación de hipóteses. 

d) Buscar, seleccionar e tratar información. 

e) Fomentar a confrontación clara e respectuosa da información. 

f) Insistir na ordenación das ideas, comparación, xerarquización. 

g) Elaborar percorridos ordenados, lóxicos desde a formulación de hipóteses á 
comprobación de resultados. 

h) Expresar correcta, clara e ordenadamente os resultados. 

i) Comprobar noutros contextos diferentes aos utilizados para o traballo. 

j) Relacionar os saberes aprendidos nas distintas materias. 

Tomando como referente os obxectivos a acadar no Proxecto Educativo, a metodoloxía  
debe ir en estreita relación con eles, a fin de que contribúan  a súa consecución no marco 
dunha ensinanza de calidade e que permita o desenvolvemento  óptimo persoal e 
académico do alumnado. A metodoloxía será:  

- Activa  e participativa, implicando aos diferentes sectores da comunidade 
educativa no ámbito das súas  competencias e responsabilidades como medio 
para a consecución dos obxectivos propostos. 

- Coherente co  contexto escolar.  O proxecto educativo deberá estar baseado no 
análise da realidade sociocultural concreta e  as súas implicacións nas 
demandas específicas educativas do alumnado, pais, familias e entorno en 
xeral. Sen detectar estas necesidades,motivacións e expectativas será moi difícil 
poder conectar o traballo diario coas demandas  a nivel educativo. 

- Aberta e susceptible de modificacións continuas en función da análise do 
proxecto. Serán necesarios procesos de seguimento e revisións periódicas   
para garantir unha consecución axeitada dos obxectivos  e  reaxustes  a unha 
realidade educativa cambiante, tal e como se contempla no procedemento de 
avaliación.  

- Interdisciplinar. Nun contexto de educación integral da persoa   ( físico, psíquico 
e social) será necesaria a colaboración cos diferentes axentes   implicados no 
eido educativo ( sanitario,social). 

- Motivadora e  facilitadora dun clima confortable que estimule  a consecución 
dos obxectivos do proxecto, impulsando valores cmoo a responsabilidade, 
autonomía, tolerancia, respecto, sensibilidade e espíritu crítico.  
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8. EDUCACIÓN EN VALORES 

Un elemento fundamental do noso sistema educativo é a educación en valores, que será 
traballada, do seguinte xeito:  

A área de ciencias da natureza contribúe ao desenvolvemento de persoas tolerantes, 
cooperativas, solidarias e democráticas; consolidando hábitos de estudo e de traballo, 
individual e en equipo; respectando a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos entre 
mulleres e homes; incentivando a busca de solucións dialogadas aos problemas, 
rexeitando a violencia e os comportamentos sexistas; desenvolvendo a capacidade de 
pensamento abstracto, a curiosidade, e a creatividade e a actitude crítica. 

Na área de ciencias sociais, xeografía e historia, buscarase dar unha visión global do mundo 
e un conxunto de valores para que os alumnos e alumnas adopten unha aptitude ética e 
comprometida dentro dunha sociedade plural e solidaria. 

En educación para a cidadanía  contribuirase á implicación do alumnado na vida social, 
como cidadáns que posúan a información precisa e sexan conscientes das súas obrigas e 
responsabilidades. 

A área de educación plástica e visual contribuirá ao desenvolvemento de valoracións 
críticas das informacións visuais chegando a conclusións persoais de acordo a unha escala 
de valores propia.     

A área de música deberá ser unha canle que permita por en funcionamento a iniciativa, a 
sensibilidade e a creatividade do alumnado, estimular a creación dunha conciencia artística 
propia, ao mesmo tempo que desenvolve actitudes de valoración da liberdade de 
expresión, ao achegarse ás expresións musicais doutros pobos contribuíndo, así, ao 
fomento da sensibilidade e á ampliación do horizonte estético. 

A área de lingua galega e literatura contribuirá á comprensión da realidade plurilingüe en 
que nos movemos e á superación de prexuízos que bloquean o uso do galego en 
determinados contextos. A literatura, tamén, contribuirá a mellorar o gusto pola lectura, a 
interpretar mensaxes escritas e a formar o espírito crítico do alumno.      

A área de lingua castelá e literatura  estará encamiñada, entre outros aspectos, a saber 
cando e por que se necesita información, onde atopala, e como avaliala, utilizala e 
comunicala de xeito ético, xa que o seu logro, permitirá aos alumnos participar 
eficazmente na sociedade do coñecemento. Así mesmo, a adquisición dunha plena 
competencia comunicativa inclúe un achegamento ao feito cultural e literario a través da 
lectura. 

A área de lingua  estranxeira contribuirá á formación educativa do alumnado desde unha 
perspectiva global que favoreza o desenvolvemento da súa personalidade, compense as 
desigualdades de partida axudando á integración social. 

A segunda lingua estranxeira estará encamiñada a desenvolver unha certa tolerancia e 
competencia sociocultural que lle permita actuar con propiedade nun contexto 
sociocultural propio da outra cultura.   
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A área de matemáticas contribuirá, mediante unha vertente integradora, a coñecer, 
analizar, explicar a realidade e predicir o seu comportamento. 

As tecnoloxías fomentarán as aprendizaxes que permitan a comprensión de obxectos 
técnicos, a súa utilización e a súa manipulación, así como o dominio dos procesos 
tecnolóxicos mediante os que tales obxectos se deseñan e constrúen empregando as TIC. 

A área de informática propiciará a adquisición dun conxunto imbricado de coñecementos, 
destrezas e actitudes, que permitan utilizar as novas tecnoloxías para continuar a súa 
aprendizaxe ao longo da vida, adaptándose ás necesidades dun mundo en permanente 
cambio.   

A área de educación física permitirá, a través dunha motricidade consciente, construír a 
identidade corporal do alumnado.  

A materia de latín mellorará o coñecemento e uso das propias linguas como instrumento 
primordial de aprendizaxe e comunicación, achegando unha interpretación máis 
ponderada da sociedade actual. 

A materia de grego desenvolverá o interese por coñecer as orixes da nosa cultura para 
poder analizar e valorar dunha forma crítica as realidades do mundo contemporáneo e os 
antecedentes e factores que inflúen nel. A historia do pensamento en Grecia formula 
moitas das interrogantes do ser humano, que forman parte do noso acervo e serven como 
guía de desenvolvemento do pensamento occidental. Ademais, permitirá comprender os 
elementos fundamentais da investigación e das metodoloxías científicas. 

A historia e cultura das relixións pretende mostrar ao alumno o pluralismo ideolóxico e 
relixioso existente no mundo en que viven, dando importancia á liberdade das conciencias 
e á liberdade relixiosa como elementos esenciais dun sistema de convivencia. Así mesmo, 
busca desenvolver actitudes de tolerancia cara ás persoas con crenzas ou sen elas, no 
respecto aos dereitos recoñecidos na Declaración universal dos dereitos humanos, no 
marco da Constitución española e do Estatuto de autonomía da nosa comunidade galega. 

A materia de cultura clásica compaxina o coñecemento e a comprensión do mundo clásico 
cunha toma de conciencia da súa presenza no mundo actual, como forxadora dos nosos 
canons estéticos e tamén transmisora de valores universais, que entroncan a nosa 
herdanza cultural coas raíces do mundo clásico. 

A materia de obradoiro de iniciativas emprendedoras proporcionará aos nosos alumnos os 
elementos necesarios para comprender e enfrontarse ao mundo actual, desenvolvendo 
ferramentas que os capaciten para resolver os problemas cos que se van enfrontar, e 
fomentando as iniciativas e o espírito emprendedor. 

O proxecto interdisciplinar fomentará o enfoque globalizador dos distintos aspectos 
educativos. Traballará esa multiplicidade que está nos saberes para construír un 
coñecemento global a partir dos diversos puntos de vista disciplinares. 
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9. CRITERIOS XERAIS SOBRE AVALIACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

9.1. A avaliación na ESO 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da ESO será continua e diferenciada 
segundo as distintas materias do currículo. 

O profesorado avaliará o alumnado tendo en conta todos os elementos que compoñen o 
currículo. 

Os criterios de avaliación das materias serán referentes fundamentais para valorar o grao 
de adquisición das competencias básicas e de consecución dos obxectivos. 

A avaliación será realizada polo equipo docente, que estará constituído polo conxunto de 
profesores e profesoras de cada grupo de alumnos e alumnas, actuando de forma 
colexiada, e coordinado pola persoa titora e asesorada polo departamento de Orientación. 

A cualificación de cada materia e, se é o caso, ámbitos e módulos, será decidida polo 
profesor ou profesora que as imparte. As restantes decisións serán adoptadas por maioría 
do equipo docente. 

Se no proceso de avaliación continua se advertise que un alumno non progresa 
adecuadamente, o centro educativo, tan pronto como detecte as dificultades de 
aprendizaxe, adoptará medidas de reforzo educativo coa finalidade de que o alumnado 
adquira as aprendizaxes necesarias para continuar o proceso educativo. 

O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e 
a súa propia práctica docente. 

Segundo o artigo 14º da Orde do 21 de decembro de 2007, pola que se regula a avaliación 
na ESO, establécese a elaboración dun informe individualizado de cada alumno e alumna 
que recollerá os aspectos máis relevantes sobre o proceso de aprendizaxe, cando menos o 
grao de aprendizaxe en cada unha das materias e ámbitos, o desenvolvemento das 
competencias básicas e a consecución dos obxectivos de cada unha delas, as decisións 
sobre medidas de atención á diversidade que fosen adoptadas así como todos aqueles 
aspectos que permitan facer un mellor seguimento do seu proceso de aprendizaxe. 

Os criterios de promoción no IES Alfredo Brañas: 

De conformidade co novo marco legal existente en materia de promoción dos alumnos e 
alumnas que cursan estudos da ESO, en concreto o RD 827/2003, de 27 de xuño, a Orde do 
25 de agosto de 2003, ampliada posteriormente pola Orde do 21 de novembro de 2003; o 
RD 1318/2004 do 28 de maio que modifica o RD 827/2003 e a nova Orde do 30 de 
setembro de 2004, a promoción do alumnado de 1º, 2º e 3º da ESO procederá segundo 
queda establecido no artigo 3º e 4º da Orde de 30 de novembro de 2004; é dicir: 

Artigo 3º.- 

“1. Na sesión de avaliación ordinaria só se poderá adoptar a decisión de promoción ou 
titulación do alumnado que teña avaliación positiva en todas as materias.” 
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“2. O alumnado dos cursos primeiro, segundo e terceiro da ESO que despois da 
celebración da avaliación extraordinaria teña unha ou dúas materias cualificadas 
negativamente promocionará ao curso seguinte con esas pendentes de superación.” 

“3. O alumnado que non poida permanecer escolarizado no réxime ordinario poderá 
continuar estudos de educación secundaria obrigatoria no réxime de ensinanzas para 
persoas adultas.” 

Artigo 4º.- 

“1. Se, despois da sesión de avaliación extraordinaria, un alumno que repite segundo ou 
terceiro curso non cumpre os requisitos para promocionar ao seguinte, o EQUIPO DE 
AVALIACIÓN deberá propor unha opción, en función das necesidades do alumno.” 

“2. O alumnado que se atope nas condicións sinaladas no punto anterior e que teña 16 ou 
17 anos de idade poderá continuar escolarizado no réxime ordinario ata cumprir os 18, 
sempre que o equipo de avaliación considere que o alumno pode acadar o título de 
graduado en educación secundaria, de acordo COAS SÚAS ACTITUDES, INTERESES E 
POSIBLIDADES DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN. 

Cando esta decisión, de carácter excepcional, sexa a de non permanencia no réxime 
ordinario, deberase consignar nas observacións das actas de avaliación e do expediente 
académico.” 

A decisión acerca do cumprimento de ditas condicións recaerá sobre a XUNTA DE 
AVALIACIÓN, sendo necesario o voto afirmativo dos 2/3 dos seus membros para 
considerar que este non as cumpre.  
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RESUMO DA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE AVALIACIÓN 

 

DECRETO 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da 

educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Artigo 11º.-Avaliación.  

1. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado da educación secundaria 

obrigatoria será continua e diferenciada segundo as distintas materias do currículo.  

2. O profesorado avaliará o alumnado tendo en conta todos os elementos que compoñen 

o currículo.  

3. Os criterios de avaliación das materias serán referentes fundamentais para valorar o 

grao de adquisición das competencias básicas e de consecución dos obxectivos.  

4. A avaliación será realizada polo equipo docente, que estará constituído polo 

conxunto de profesoras e profesores de cada grupo de alumnas e alumnos, que 

actuará de forma colexiada, coordinado pola persoa titora e asesorado polo 

Departamento de Orientación.  

5. A cualificación de cada materia e, se é o caso, ámbitos e módulos, será decidida 

polo profesor ou profesora que as imparte. As restantes decisións serán adoptadas por 

maioría do equipo docente.  

6. Se no proceso de avaliación continua se advertise que unha alumna ou un alumno non 

progresa adecuadamente, o centro educativo, tan pronto como detecte as dificultades de 

aprendizaxe, adoptará medidas de reforzo educativo coa finalidade de que o alumnado 

adquira as aprendizaxes necesarias para continuar o proceso educativo.  

7. O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de 

ensino e a súa propia práctica docente.  

 

Artigo 12º.-Promoción.  

1. Ao finalizar cada un dos cursos, e como consecuencia do proceso de avaliación, o 

equipo docente tomará as decisión correspondentes sobre a promoción do alumando, de 

acordo co establecido neste artigo.  

2. O alumnado promocionará ao curso seguinte cando teña superados os obxectivos 

das materias cursadas ou teña avaliación negativa en dúas materias como máximo.  

3. O alumnado repetirá curso cando sexa avaliado negativamente en tres ou máis 

materias.  

4. Excepcionalmente, o equipo docente poderá autorizar a promoción con avaliación 

negativa en tres materias, se considera que a natureza destas non lle impide ao 

alumnado seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de 

recuperación e que a dita promoción beneficiará a súa evolución académica.  

 

Artigo 17º.-Título de graduado en educación secundaria obrigatoria.  1. 
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O alumnado que, ao terminar a educación secundaria obrigatoria, alcanzase as 
competencias básicas e os obxectivos da etapa obterá o título de graduado en educación 
secundaria obrigatoria.  

2. O alumnado que supere todas as materias da etapa obterá o título de graduado en 
educación secundaria obrigatoria. Da mesma maneira, poderán obter o devandito título as 
alumnas e alumnos que rematasen o cuarto curso con avaliación negativa nunha ou dúas 
materias, e excepcionalmente en tres, sempre que o equipo docente considere que a 
natureza e o peso destas no conxunto da etapa non lles impediu alcanzar as competencias 
básicas e os obxectivos da etapa.  

3. O alumnado que curse programas de diversificación curricular obterá o título de 
graduado en educación secundaria obrigatoria se supera todos os ámbitos e materias que 
integran o programa. Así mesmo, poderá obter o devandito título o alumnado que, tendo 
superado os dous ámbitos, teñan avaliación negativa nunha ou dúas materias, e 
excepcionalmente en tres, sempre que ao xuízo do equipo docente alcanzasen as 
competencias básicas e os obxectivos da etapa.  

 

ORDE do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria 
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Artigo 4º.-Desenvolvemento do proceso de avaliación.  

10. Con carácter xeral, as decisións adoptadas polo equipo docente irán referidas á 
promoción e titulación do alumnado, ás medidas de atención á diversidade e a todas aquelas 
que incidan no proceso educativo do alumnado. De non existir unanimidade no equipo 
docente, a toma de decisións requirirá o acordo favorable da maioría simple dos seus 
membros.  

 

Artigo 6º.-Promoción.  

1. Ao remate de cada un dos cursos e como resultado do proceso de avaliación, o equipo de 
profesoras e profesores que imparten docencia en cada grupo, na sesión final de avaliación, 
decidirá sobre a promoción do alumnado.  

2. O alumnado promocionará ao curso seguinte cando superase os obxectivos de todas as 
materias cursadas ou teña avaliación negativa en dúas como máximo, e repetirá curso cando 
teña avaliación negativa en tres ou máis materias.  

3. Excepcionalmente, unha vez realizadas as probas extraordinarias, o equipo docente 
poderá decidir a promoción dunha alumna ou un alumno con avaliación negativa en tres 
materias, se considera que a natureza das dificultades non lle impedirá seguir con éxito o 
curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a dita promoción 
beneficiará a súa evolución académica.  

4. No cómputo das materias para efectos de promoción, consideraranse tanto as materias 
non superadas do propio curso como as de cursos anteriores. O proxecto interdisciplinar, 
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cuxas características quedan expresadas no artigo 4º parágrafo 8, non computará á hora de 
considerar o número de materias para os efectos de promoción ao seguinte curso 
académico.  

5. A materia de ciencias da natureza do 3º curso, desdobrada en bioloxía e xeoloxía por un 
lado e física e química por outro, manterá o seu carácter unitario para efectos de promoción, 
de acordo co establecido no Decreto 133/2007.  

Artigo 7º.-Titulación.  

1. O alumnado que ao terminar a educación secundaria obrigatoria superase todas as 
materias e alcanzadas as competencias básicas e os obxectivos da etapa obterá o título de 
graduado en educación secundaria obrigatoria.  

2. Así mesmo, poderá obter o dito título aquel alumnado que, unha vez realizadas as probas 
extraordinarias, finalice a etapa con avaliación negativa nunha ou en dúas materias, e 
excepcionalmente en tres, sempre que o equipo docente que imparte no grupo considere que 
a natureza e o peso destas no conxunto da etapa non lle impediu alcanzar as competencias 
básicas e os obxectivos da etapa.  

6. Para efectos de titulación computarase como materias con avaliación negativa, tanto as 
suspensas do propio curso como as dos cursos anteriores.  

8. As decisións de titulación do alumnado con materias non superadas requirirán o acordo 
favorable da maioría simple do equipo docente  

 

ORDE do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da educación 
secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

9. Avaliación.  

a) A avaliación, tal e como dispón o Decreto 133/2007, será continua, entendendo por tal 
que se efectuará ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe; terá carácter formativo 
e orientador, de xeito que proporcione a información necesaria para a detección das 
dificultades do alumnado e a toma de decisións en canto ás medidas precisas para a 
continuación satisfactoria da súa formación.  

Será diferenciada de acordo coas materias que conforman o currículo e terá como referente 
as competencias básicas e os obxectivos xerais da etapa.  

 

Orde do 23 de xuño de 2008 pola que se modifica a do 21 de decembro de 2007 pola que se 
regula a avaliación na ESO na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

VALORACIÓN EFECTUADA POLA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA SOBRE A 
DECISIÓN, CANDO PROCEDA, DE PROMOCIÓN OU TITULACIÓN POR PARTE DOS EQUIPOS 
DOCENTES (XUNTAS DE AVALIACIÓN). PROPOSTA.- 

 



 

 

 

 pág. 34 

IES Alfredo Brañas 

Proxecto Educativo 

 [Curso 2014-2015] 

A CCP toma coñecemento de que nas últimas reunións de avaliación extraordinarias, 
celebradas no mes de setembro pasado, as decisións de promoción ou titulación non 
produciron os efectos desexados.  

Escóitanse as propostas dos Departamentos encamiñadas e mellorar os resultados das 
decisións das Xuntas de Avaliación para que se cumpran no maior grao posible os 
principios establecidos pola normativa sobre avaliación: 

-Que o alumnado promocionado poida seguir con éxito o curso seguinte . 

- Que o que obteña o Título de Graduado en ESO alcanzou as competencias básicas e os 
obxectivos da etapa. 

As posturas dos departamentos estiveron divididas en dous bloques.  

1/ Os partidarios de que, simplemente, se aplique a normativa con rigor,  xa que a 
competencia reside, en todo caso, no Equipo Docente (Xunta de Avaliación). 

2/ Partidarios de establecer criterios obxectivos baixo os que en ningún caso se permita a 
promoción ou titulación (Abandono das materias, cualificacións inferiores a 1 ou 2, etc.) 

Sen que se producira votación parece consensuado que se redacte unha proposta de 
actuación das Xuntas de Avaliación para estes casos. 

PROPOSTA 

Cando a decisión de promoción ou titulación sexa potestade do Equipo Docente (Xunta de 
Avaliación) esta adoptará a decisión motivadamente, por maioría dos asistentes e  sen que 
se poidan dar abstencións. 

A tal efecto cada profesor ou profesora das materias non superadas informará á Xunta de 
Avaliación sobre o grao das deficiencias e importancia das mesmas, así como da actitude 
do alumno ou alumna durante todo o proceso de avaliación. 

Na motivación deberá constar: 

Se a natureza das dificultades lle impiden, ou non, seguir con éxito o curso seguinte, se  ten 
expectativas favorables de recuperación e se dita promoción beneficiará a súa evolución 
académica.  

Ou se a natureza e o peso destas no conxunto da etapa lle impediu, ou non, alcanzar as 
competencias básicas e os obxectivos da etapa.  

Na acta da sesión farase constar, como mínimo, a motivación da decisión, as materias 
sobre das que se emitiron informes e número de votos a favor e en contra da decisión. 

9.2. A avaliación no Bacharelato 

A avaliación no bacharelato réxese polo seguinte articulado: 

1º. A avaliación da aprendizaxe será continua e diferenciada segundo as distintas 
materias e terá en conta os diferentes elementos que constitúen o currículo. 

2º. Será competencia do profesor ou da profesora de cada materia, ao remate de 
cada curso, a decisión sobre a superación ou non, por parte do alumnado, dos 
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obxectivos establecidos, tomando como referente fundamental os criterios de 
avaliación. 

3º. O alumnado que non supere algunha materia despois da avaliación final do 
período ordinario poderá realizar unha proba extraordinaria. A Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria determinará o calendario para a súa 
realización. 

4º. O equipo docente, constituído polo profesorado que imparte docencia a cada 
un dos grupos de bacharelato, coordinado pola persoa titora, valorará a 
evolución de cada alumna e cada alumno no conxunto das materias, a súa 
madurez académica en relación cos obxectivos do bacharelato así como, ao 
final da etapa, as súas posibilidades de progreso en estudos posteriores. 

5º. Se no proceso de avaliación continua se advertise que unha alumna ou un 
alumno non progresa adecuadamente, o centro educativo, tan pronto como 
detecte as dificultades de aprendizaxe, adoptará medidas de reforzo educativo 
coa finalidade de que o alumnado adquira as aprendizaxes necesarias para 
continuar satisfactoriamente os seus estudos. 

6º. Os resultados da avaliación expresaranse mediante cualificacións numéricas de 
cero a dez, sen decimais, e consideraranse negativas as inferiores a cinco. A 
nota media será a media aritmética das cualificacións de todas as materias, 
arredondada á centésima máis próxima e, en caso de equidistancia, á superior. 
Na convocatoria da proba extraordinaria, se o alumnado non se presentase a 
ela, consignarase como non presentado. 

7º. O profesorado avaliará tanto a aprendizaxe do alumnado coma o proceso de 
ensinanza e a súa práctica docente. 

8º. Os documentos oficiais de avaliación do bacharelato son o expediente 
académico, as actas de avaliación, o informe persoal por traslado e o historial 
académico. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria regulará os 
procedementos e os documentos necesarios para levar a cabo a avaliación do 
alumnado, así como a súa supervisión e custodia. 

9º. O historial académico de bacharelato e o informe persoal por traslado son os 
documentos básicos. Deberán recoller sempre a norma da administración 
educativa que establece o currículo correspondente e, cando teñan que 
producir efectos fóra do ámbito da comunidade autónoma, aterase ao 
disposto no artigo 36.3º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo 
común. 

10º. As actas de avaliación redactaranse para cada un dos cursos e fecharanse ao 
remate do período lectivo ordinario e logo da convocatoria das probas 
extraordinarias. Comprenderán a relación nominal do alumnado que compón o 
grupo xunto cos resultados da avaliación das materias. En segundo curso 
figurará o alumnado con materias non superadas do curso anterior e recollerán 
a proposta de expedición do título de bacharel. Serán asinadas por todo o 



 

 

 

 pág. 36 

IES Alfredo Brañas 

Proxecto Educativo 

 [Curso 2014-2015] 

profesorado do grupo e levarán o visto e prace do director ou directora do 
centro. Os centros privados remitirán un exemplar das actas ao instituto de 
educación secundaria a que estean adscritos. 

11º. O historial académico de bacharelato será expedido en impreso oficial, levará o 
visto e prace do director ou directora e terá valor acreditativo dos estudos 
realizados. Recollerá polo menos os datos identificativos do estudante, as 
materias cursadas en cada un dos anos de escolarización e os resultados da 
avaliación en cada convocatoria (ordinaria ou extraordinaria), a nota media do 
bacharelato, así como a información relativa aos cambios de centro. 

12º. O informe persoal por traslado é o documento en que se consignará a 
información que resulte necesaria para a continuidade do proceso de 
aprendizaxe do alumnado cando se traslade a outro centro sen ter rematado o 
curso e conterá os resultados das avaliacións parciais que se realizasen. 

13º. A obtención e tratamento dos datos persoais do alumnado, e en especial os 
contidos nos documentos oficiais a que se refire esta disposición, a súa cesión 
duns centros a outros e a adopción de medidas que garantan a seguridade e 
confidencialidade dos devanditos datos someteranse ao disposto na lexislación 
vixente en materia de protección de datos de carácter persoal e na disposición 
adicional vixésimo terceira da Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación. 

Artigo 14º.-Promoción. 

Ao finalizar o 1º curso, e como proceso de avaliación, o profesorado de cada 
alumna e de cada alumno adoptará as decisións sobre a súa promoción ao 2º 
curso tendo en conta que: 

a) O alumnado conseguirá a promoción ao 2º curso cando supere todas as 
materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias como 
máximo. 

b) O alumnado que conseguise a promoción a segundo curso con materias 
avaliadas negativamente deberá cursalas ao longo do curso. Os centros 
educativos organizarán as actividades de recuperación e avaliación das 
materias pendentes. 

Características das avaliacións: 

1. Hai tres avaliacións, sen probas de suficiencia e con convocatoria de setembro. 

2. Os resultados da avaliación expresarase en cifras de 1 o 10, sen decimais. 

3. Aos alumnos que non se presenten á convocatoria de setembro faráselles 
constar coa expresión de Non Presentado (NP), Pendente (P) se se trata dunha 
materia do curso anterior e Exento (E) no caso de non ter que cursala. 

4. Os alumnos promocionan de 1º a 2º de bacharelato cun máximo de dúas 
materias suspensas. 
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5. As materias pendentes do curso anterior serán avaliadas polo departamento 
correspondente. 

6. Os alumnos que en 2º de bacharelato teñan tres ou menos materias pendentes 
de 2º ou de ambos os dous cursos, haberán de cursar unicamente estas 
materias.  

7. Excepcionalmente o/a director/a pode autorizar que os/as alumnos/as nestas 
condicións poidan repetir o curso completo coa finalidade de mellorar o seu 
expediente académico. Neste caso tomarase en conta a mellor cualificación. 

8. Para cursar os dous anos de bacharelato, os alumnos poden permanecer un 
máximo de catro anos no centro. 

9. As ensinanzas de relixión non se computarán na obtención da nota media. 

10. As actividades de estudo alternativas ás ensinanzas de relixión non serán 
obxecto de avaliación e non terán constancia nos expedientes académicos. 

11. Ao remate do curso, o titor elaborará un informe de avaliación individualizado 
onde fará constar os datos facilitados polos profesores das distintas materias 
do curso e que conterá: 

a) Grao de consecución dos obxectivos (de etapa e das diferentes 
disciplinas). 

b) Grao de asimilación dos contidos. 

c) Cualificacións parciais ou valoración da aprendizaxe realizada. E se é o 
caso as medidas de reforzo educativo. 

As reunión de avaliacións: 

As  reunións  de  avaliación,  realizaranse,  aproximadamente  e  de  modo  xeral,  nas 
seguintes épocas do curso escolar: 

1ª avaliación - semana antes das vacacións do Nadal. 

2ª avaliación - última semana de marzo. 

3ª avaliación - entre o 22 e o 23 de xuño. 

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 entre os meses de abril e maio. 

Para outorgar as matrículas de honra, se seguirán os criterios que marca a lei outorgando 
un 5% en relación o número de matriculados en 2º de Bacharelato. No caso de haber  
empate teranse en conta as notas de 1º de bacharelato e se o empate persiste mirarase a 
nota media acadada en 4º da ESO e así sucesivamente ata desempatar. 

As avaliacións de setembro realizaranse na primeira semana dese mes logo das probas 
extraordinarias. 
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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 medida das 
posibilidades do centro. 

 

10. LIÑAS XERAIS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A LOE prevé unha serie de medidas que facilitan a atención ao alumnado con dificultades: 
desdobres, agrupamentos flexibles, reforzos dentro e fóra da aula ou a existencia dunha 
Aula de Atención Educativa. Estas medidas son fundamentais non só para mellorarmos os 
resultados académicos, mais tamén para facilitarmos o camiño cara á plena integración 
destes rapaces e rapazas. 

En estreita relación coa atención á diversidade, e de acordo coas directrices establecidas 
pola lexislación educativa vixente, o Departamento de Orientación ten elaborado un 
Proxecto de Atención á Diversidade. 

A educación secundaria obrigatoria organízase de acordo cos principios de educación 
común e de atención á diversidade. As medidas de atención á diversidade estarán 
orientadas a responder ás necesidades educativas do alumnado e á consecución das 
competencias básicas e dos obxectivos da ESO e non poderán, en ningún caso, supoñer 
unha discriminación que lles impida alcanzar os devanditos obxectivos e a titulación 
correspondente. Terase en conta as dificultades específicas das adolescentes que por 
razón de xénero e pertenza a determinados colectivos teñan dificultades especiais para 
rematar a etapa. 

No momento de detectar as dificultades de aprendizaxe, o centro porá en funcionamento 
as medidas de atención á diversidade que considere máis convenientes ás características 
do alumnado. As medidas que se contemplarán, segundo recolle o marco xurídico, serán 
as seguintes: 

1. A avaliación inicial como medida preventiva. 

2. O reforzo educativo. 

3. A adaptación curricular. 

4. A optatividade: itinerarios educativos. 

5. Programas de diversificación curricular. 

6. Recursos. 

 

11. ITINERARIOS EDUCATIVOS 

11.1. ENSINANZAS IMPARTIDAS 
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No noso centro impártense ensinanzas de ESO, Bacharelato (modalidades de Ciencias e 
Tecnoloxía e Humanidades e Ciencias Sociais) e un Ciclo Formativo de Grao Medio 
(Comercio). Todas elas impártense por réxime ordinario. 

AGRUPAMENTO DO ALUMNADO 

Para a elaboración dos grupos tivéronse en conta: 

 Para os de 1º da ESO os informes dos Departamentos de orientación dos centros 
adscritos. 

 O número de repetidores por grupo (distribución de repetidores) 

 Na elección das optativas atendéronse as preferencias do alumnado.  

 Que non coincidan no mesmo grupo alumnos/as que teñan unha convivencia 
prexudicial para o seu desenvolvemento académico e persoal. 

 Respectar os criterios establecidos por lei no caso de medidas de atención á 
diversidade. 

11.2. UTILIZACIÓN DE ESPACIOS E RECURSOS 

 Cada grupo ten a súa aula. 

 Os grupos só se desprazan para recibir clases nas aulas específicas, no ximnasio, 
nas pistas deportivas, e para saír no recreo, sen prexuízo de que se poida impartir a 
docencia nun espazo non habitual se a metodoloxía o considera necesario, 
coidando en todo momento en non alterar a orde do centro. 

 Utilízanse aulas de desdobre para atender as distintas opción do alumnado do 
mesmo grupo e a mesma hora, ou para atender a alumnado de programas de 
atención á diversidade. 

 O resto dos espacios como a sala de profesores, despachos, biblioteca, 
departamentos, sala de titores, oficinas e cafetería teñen o uso habitual en centros 
como o noso. 

 Funcionan tamén dúas clases de apoio a cargo de dúas profesoras de Pedagoxía 
Terapéutica. 

11.3. ADSCRIPCIÓN DO PROFESORADO 

 Case a totalidade do profesorado ten praza definitiva no centro; quedando todos 
os anos algunha praza que se cubre con profesorado provisional. 

 Para impartir materias seguiranse criterios de preferencia do profesorado dentro 
dos límites marcados pola lexislación vixente. 

 Para confeccionar os grupos atendéronse aos seguintes criterios: 
 

 O profesor titor dará clase aos alumnos da súa titoría. 
 As posibles preferencias de horario que poidan ter os membros do claustro. 

11.4. HORARIO 

O horario xeral do instituto permitirá a realización de todas as actividades lectivas e 
complementarias que se propoñan ao comezo de cada curso na Programación Xeral Anual. 

A. HORARIO LECTIVO 



 

 

 

 pág. 40 

IES Alfredo Brañas 

Proxecto Educativo 

 [Curso 2014-2015] 

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 9:00 a 14:30, martes de 16:30 a 18:10 da tarde para o alumnado de 
ESO, e Bacharelato e xoves de 16:30 a 18:10 da tarde para o alumnado do Ciclo Medio de 
Comercio. 

Xa o curso pasado comezaron a funcionar, ademais, as gardas do alumnado que utiliza o 
transporte escolar, de tal forma que se adianta a súa recepción no centro ás 8:45h. O 
profesorado vixía a baixada do autobús e entra co alumnado no centro, permanecendo cos 
rapaces e rapazas ata a hora en que comezan as clases. Á saída, o profesorado de garda 
acompaña o alumnado do transporte ata os límites do recinto  escolar e vixía a subida no 
autobús. As incidencias notifícanse en Xefatura de Estudos.  

B. HORARIO NON LECTIVO E CONDICIÓNS DE DISPONIBILIDADE 

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 11:30 a 12:00 para o alumnado da ESO e de 12:20 a 12:50 para o alumnado de 
Bacharelato); 

• 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; 

• O 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; 

• O Salón de Actos estará á disposición do alumnado  sempre que precisen preparar 
algunha actividade nese espazo e previa autorización de Dirección. 

Excepcionalmente, o centro poderá abrir en horario de tarde para a realización de 
actividades propostas por outros sectores da comunidade educativa: alumnado, ANPA…, 
sempre que se comunique con antelación. 

C. 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 9:00 a 14:00 
durante o período de matriculación do alumnado, mentres que, pasado ese período, o 
horario de atención ao público será de 10:00 a 13:00. 

No mes de agosto, o centro permanecerá aberto todos os días de 10:00 a 13:00 horas. 

Este horario poderá modificarse en función das necesidades organizativas do centro. 
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 12. MEDIDAS CO ALUMNADO QUE NON PROMOCIONA 

O alumnado que non promocione permanecerá un ano máis no mesmo curso, 
establecendo o centro un plan específico personalizado, orientado á superación das 
dificultades detectadas no curso anterior, de acordo co que estableza a Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria.  

 

13. PROXECTO LECTOR DE CENTRO. 

Co fin de lograr os obxectivos que a Lei orgánica de educación (LOE) e a Comunidade 
Autónoma de Galicia sinalan para as etapas de ensino obrigatorio,  o centro elabora o 
proxecto lector (PLC), co fin de integrar todas as actuacións destinadas ao fomento da 
lectura e da escritura e á adquisición das competencias básicas. O obxectivo deste 
proxecto lector é a creación dun documento deseñado para desenvolver a medio prazo, no 
que a partir da análise do contexto en materia de lectura, se articulen todas as 
intervencións que se van realizar no centro en relación coa lectura, a escritura e as 
habilidades informativas, coa participación do profesorado das distintas áreas, materias e 
ciclos, incorporando a biblioteca escolar e as bibliotecas de aula como recursos 
fundamentais para a súa posta en marcha. As bibliotecas de aula, deberían ser un 
elemento pedagóxico por potenciar, debido á súa versatilidade, non só como mecanismo 
do proxecto lector, senón como elemento didáctico de primeira orde. O PLC será a 
referencia para a elaboración  de programas ou plans anuais de lectura, que se incluirán na 
programación xeral anual. 

 O noso proxecto educativo pretende potenciar ao máximo o funcionamento da biblioteca  
máis  alá  do  uso  que  lle  é  propio  ou  como  lugar  de  estudo  e  traballo. Queremos,  
nese  sentido,  que  cobre  unha  importancia  maior  como  espazo  de intercambio 
cultural, para o cal contemplamos a posibilidade de organizar eventos no propio local da 
biblioteca e non só a proposta dos seus responsables. 

A través da biblioteca poderá canalizarse o Proxecto Lector, en estreita relación co Club de 
Lectura “O nobelo de Penélope”, que leva funcionando no centro desde o curso 2011-
2012. 

VER ANEXO. PROXECTO LECTOR. 

 

14. PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA 
COMUNICACIÓN. 

Dinamización das TICs 

As novas tecnoloxías da información e da comunicación deben estar presentes na vida 
diaria do centro, como presentes están na sociedade en que nos desenvolvemos. O centro 
non pode ficar alleo a feitos tan importantes como estes e é para facilitar a incorporación 
paulatina de todo o profesorado ás novas tecnoloxías que leva xa anos funcionando un 
grupo de dinamización das TICs. 
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Neste sentido, cómpre salientarmos que o noso centro pertence á Rede Abalar e que este 
curso 2013-2014 será un dos centros pioneiros na nova aplicación Abalarmóbil. 

O plan de integración das TIC busca cumprir os seguintes obxectivos xerais de centro: 

a) Fomentar o uso dos medios informáticos como forma de romper 
desigualdades sociais. 

b) Potenciar o emprego das TIC como ferramenta de traballo no proceso de 
ensino-aprendizaxe. 

c) Favorecer o perfeccionamento do profesorado e a súa utilización nas 
tarefas habituais do centro: programacións, memorias, plans,... 

d) Facilitar o acceso a estas ferramentas por parte dos alumnos con 
necesidades educativas especiais e nas tarefas de apoio e reforzo de 
aprendizaxes. 

e) Conseguir que o alumnado acceda ao mundo da internet con capacidade 
de procura de información e tratamento crítico da mesma. 

f) Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e 
transmitir valores esenciais e de respecto doutros costumes e outras 
formas de vida. 

g) Potenciar actividades de participación de toda a comunidade educativa 
nas diferentes actividades do centro: páxina web, actividades culturais, 
etc. 

Obxectivos xerais para o profesorado 

a) Mellorar o enfoque pedagóxico a través das TIC. 

b) Empregar as TIC para o traballo cotián e as actividades de aula: programacións, 
actividades, controis, fichas,… 

c) Saber consultar e tirar información a través das TIC, tanto para temas 
profesionais como para experiencias interesantes para a súa actividade 
docente. 

d) Intercambiar experiencias, coñecementos, actividades e participar en foros, 
chats,… e diversas redes de colaboración como internet. 

Obxectivos xerais para o alumnado 

a) Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o seu 
afán de coñecemento. 

b) Espertar o interese por coñecer cousas diversas e lograr que utilicen as pautas 
axeitadas para chegar á información precisa. 

c) Utilizar o computador como medio de creación, de integración, de cooperación 
e de expresión das propias ideas. 
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d) Potenciar a comunicación cos seus semellantes. 

e) Utilizar programas que faciliten a aprendizaxe das distintas áreas do currículo, 
así como, favorecer a adquisición de habilidades e destrezas. 

 

15. PLAN DE CONVIVENCIA 

VER ANEXO. PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

16. ATENCIÓN EDUCATIVA AO ALUMNADO QUE NON OPTE POR ENSINANZAS 
DE RELIXIÓN 

O centro adoptou medidas organizativas para que o alumnado que non curse as 
ensinanzas de relixión reciba a debida atención educativa, co fin de que a elección dunha 
ou outra opción non supoña discriminación ningunha. A devandita atención, en ningún 
caso comportará a aprendizaxe de contidos curriculares asociados ao coñecemento do 
feito relixioso nin a calquera materia da etapa. 

 

17. LIÑAS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DOS PLANS DE ORIENTACIÓN E 
ACCIÓN TITORIAL 

LIÑAS DE ACTUACIÓN 

Todos e cada un dos sectores que integran o centro teñen as funcións propias que están 
definidas nas diferentes normativas que rexen o seu funcionamento. Así e todo, 
pretendemos impulsar determinados aspectos que axudarán a mellorar a integración e 
implicación de todas as persoas que participamos activamente na vida do centro e por esa 
razón as liñas de actuación tamén nos atinxen a todos, tanto as de carácter xeral, se ben en 
menor medida, como nomeadamente as de carácter específico. 

 

17.1.. LIÑAS DE ACTUACIÓN XERAIS 

As liñas de actuación xerais representan, en boa medida, os piares fundamentais da 
filosofía educativa en que se sustenta o noso proxecto educativo de centro. 

 

A. Calidade e Innovación 

Entendemos que a procura da calidade do ensino debe realizarse por medio da innovación 
educativa. É por isto que o noso centro participa en diversos programas incluídos no Plan 
Proxecta, como Quérote+ ou Alimenta-T ben. Na mesma liña da innovación educativa, 
participamos nos contratos-programa para a mellora do éxito escolar, con varias liñas de 
actuación, que van desde a mellora da escritura e da lectura, pasando pola mellora da 
convivencia, ata a redución do abandono escolar. 
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Por outra parte, cómpre salientarmos o feito de termos un grupo de teatro, que leva anos 
funcionando no noso centro, e un club de lectura desde o curso 2011-2012. 

A participación en proxectos relacionados coa protección ambiental como a Axenda 21 e o 
Proxectoterra teñen tamén que ver con este concepto innovador da educación. 

  

B. Educación para a igualdade 

Como sabemos, a educación é un instrumento para a reprodución social, pero tamén para 
o cambio social. No que respecta á educación para a igualdade hai que traballar aspectos 
que fomenten o positivo, os valores de igualdade e bos tratos, fronte ás situacións de 
violencia ou discriminación de xénero. 

Estableceranse programas e proxectos de educación afectivo sexual nas titorías e 
conxuntamente dentro dos diferentes grupos. Neste sentido, paréceno s moi interesante a 
participación no programa de innovación Quérote+, dependente da Consellería de 
Educación. Todas as actividades xirarían en torno a tres conceptos fundamentais: 

 Coeducación na igualdade para que nenos e nenas teñan as mesmas 
oportunidades e as mesmas condicións de vida na nosa sociedade. 
Tan importante como educar en contidos é educar para ser cidadáns 
e cidadás da nosa sociedade. Educamos a intelixencia, pero tamén o 
corpo, as emocións, a afectividade, os sentimentos, as relacións, a 
sexualidade e, en fin, todos os aspectos da vida dunha persoa. 

 Consecución dun nivel xeral de equidade entre todas as persoas que 
forman a sociedade. Con igualdade de xénero referímonos ao 
desexo de equidade entre homes  e  mulleres  en  canto  ao  trato,  
condicións  e  oportunidades  que  lles concede a nosa sociedade. 

 Erradicación de todas as formas de desigualdade que xeran formas 
de discriminación, das cales a máis dramática é a violencia de 
xénero. Por tanto, trátase   de   educar   para   cambiar   prácticas   
de   malos   tratos   (violencia, agresividade, discriminación, 
situacións de violencia encubertas…) por outras de bos tratos 
(convivencia, cooperación, colaboración, respecto…). 

C. Educación para a convivencia 

A Consellería de Educación recoñécelle unha extraordinaria importancia ás actuacións 
relativas á convivencia. Ao amparo do establecido na LOE e mais na Orde do 17 de xullo de 
2007 (DOG do 24/07/2007), podería constituírse no noso centro un grupo de dinamización 
da convivencia (Observatorio de Convivencia), dado que este centro presenta certas 
dificultades neste sentido. Aínda que está lonxe de poder considerarse un centro 
conflitivo, un dos principais obxectivos deste proxecto é mellorar o clima de convivencia. 
Para iso, a creación deste Observatorio, desenvolvendo aos efectos cursos de formación 
de mediadores en conflitos, parécenos unha ferramenta moi eficaz. Pola mesma razón, e 
dado que concibimos a convivencia como un fin primordial da educación e 
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responsabilidade de toda a comunidade educativa, todos os espazos do  centro  deben 
estar  orientados nesa  dirección,  considerando aspectos como: 

 Crear un clima e unha cultura de centro para a convivencia. 

 Asumir que o conflito é un elemento intrínseco á convivencia, mais 
non necesariamente negativo, pois debe supoñer unha 
oportunidade para aprender e superar dificultades. 

 Aprender a previr conflitos, situacións de violencia ou agresividade 
entre os membros da comunidade educativa. 

 Establecer pautas para educar na xestión de conflitos. 

 Impulsar relacións fluídas e respectuosas entre os distintos sectores 
da comunidade educativa, baseadas fundamentalmente no diálogo. 

 Establecer  actuacións  para  aprender  a  convivir  e  desenvolver  
habilidades 

 sociais, desenvolvemento emocional… 

 Establecer unha Aula de Convivencia que propoñerá as actividades 
necesarias para conseguir os obxectivos fixados. 

D. Educación para a sostenibilidade ambiental 

A educación no respecto e na protección ao medio é fundamental na sociedade actual. 
Neste sentido, o noso compromiso lévanos a considerar a participación do centro en 
programas como a Axenda 21 Escolar de Galicia (Xunta de Galicia) ou o Proxectoterra 
(Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia). 

A participación do alumnado en proxectos relacionados coa educación ambiental 
(proxectos  como  xardín  escolar,  proxecto  de  recollida  selectiva  de  residuos,  por 
citarmos só algunhas posibles actuacións) non só repercutiría positivamente na formación 
de cidadáns e cidadás conscientes e comprometidos coa conservación do seu medio, 
senón que, ademais, facilitaría a integración do alumnado que acabase de se incorporar ao 
centro, axudaría a romper tópicos en canto á relación de homes e mulleres (todos e todas 
traballarían nas mesmas condicións e recoñecemento) e melloraría a relación entre 
profesorado e alumnado, xa que, tamén neste sentido, se traballaría en igualdade de 
condicións, agás as limitacións lóxicas derivadas da responsabilidade. 

E. Atención ao alumnado estranxeiro 

O aumento da poboación inmigrante está a supor un notable aumento do número de 
alumnado procedente doutros países (Romanía, Brasil, Perú…) no noso centro. A 
Administración Educativa non é allea a esta situación e xa se veñen tomando determinadas 
medidas, como as publicadas na Orde do 20 de febreiro de 2004 (DOG do 26/02/2004) 
pola que se establecen as medidas de atención específica ao alumnado procedente do 
estranxeiro: avaliación inicial do alumnado, dotación de profesorado de apoio, proxectos 
educativos de desenvolvemento curricular, orientación e acción titorial, grupos de 
adquisión das linguas etc. 
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Porén, as posibles dificultades non son só de tipo académico, mais de adaptación e 
integración e, neste sentido, as medidas adoptadas deben basearse fundamentalmente no 
contacto coas familias, para coñecermos de primeira man as dificultades concretas que 
atopan e todos aqueles aspectos e circunstancias que poidan influír na plena integración e 
mais na convivencia deste alumnado no instituto. 

17.2. LIÑAS DE ACTUACIÓN ESPECÍFICAS 

Os obxectivos e as liñas de actuación do proxecto educativo do noso centro terán en conta 
todos os aspectos derivados da actuación dos grupos de calidade e materializaranse a 
través da Programación Xeral Anual. 

A. Titorías e Orientación 

As liñas de actuación en relación coas titorías van na procura da consolidación do proceso 
de integración na comunidade educativa, garantindo que tanto o alumnado como os seus 
responsables legais coñezan, desde o primeiro día, todo o referente ao calendario escolar, 
horarios, horas de titoría, actividades extraescolares e complementarias previstas etc. 

 Os seus obxectivos son, entre outros: 

•   Comunicar ás familias puntualmente calquera incidencia. 

•   Detectar problemas ou dificultades de aprendizaxe e colaborar na medida do 
posible para tomar, de maneira conxunta e coordinada, as correspondentes 
medidas correctoras. 

•   Procurar a máxima coordinación entre todos os membros do equipo docente. 

No  caso  dos  ciclos formativos,  ademais  de  todo  o  anterior,  debe  prestarse  a máxima 
atención á elaboración, seguimento e avaliación do programa da formación nos centros de 
traballo. 

Por  suposto,  non  se  conciben  as  titorías  sen  unha  cooperación  estreita  e de máxima 
confianza co departamento de Orientación, que é especialmente importante á hora de 
afrontar dificultades de aprendizaxe. Para aproveitar a súa rendibilidade, as liñas de 
actuación irán encamiñadas cara á elaboración puntual das propostas de organización da 
orientación, así como do proxecto de acción titorial. Ademais, débese procurar sempre: 

•   Apoiar e ofrecer soporte técnico aos titores e titoras. 

• Proporcionarlle ao alumnado unha orientación académica e profesional 
diversificada e individualizada. 

•   Facilitarlle ao alumnado o apoio e a orientación necesaria nos momentos 
de dificultade. 

En canto nos ciclos formativos debe focalizarse este aspecto cara á coordinación da 
orientación laboral e profesional con outras administracións e institucións. 

B. Departamentos didácticos e CCP 
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A intención fundamental no tocante aos departamentos é a de favorecer a participación 
dos departamentos na elaboración dos horarios, actualización dos inventarios e o traballo 
en estreita colaboración co departamento de orientación. 

Por outra parte, consideramos preciso darlles aos departamentos o protagonismo que lles 
corresponde como principais organizadores das actividades académicas e 
complementarias. As liñas de actuación referentes á CCP van encamiñadas á consecución 
da máxima coordinación e coherencia entre o PEC, o PCC e a PXA, a garantir o 
cumprimento e avaliación dos proxectos curriculares de etapa e canalizar, dun xeito 
puntual, as necesidades de formación continua do profesorado. 

C. Ciclos formativos e FCT 

Aínda que na actualidade o noso centro só conta co CM de Comercio, cómpre mantermos 
e mellorarmos, na medida do posible, as súas instalacións e equipamentos. En todo o caso, 
cómpre tamén escoitarmos as propostas que neste sentido poidan achegar os grupos de 
influencia na zona: concellos, asociacións de empresarios (agrícolas, pesqueiros, 
hostaleiros…), asociacións de comerciantes, de tempo libre etc. Con isto pretendemos non 
só facer do centro un verdadeiro catalizador das necesidades educativas da zona, senón 
tamén establecer unha verdadeira relación que permita o intercambio de instalacións e 
espazos en proveito de ambas as partes. 

Para promovermos un maior coñecemento da comarca por parte do alumnado, é 
imprescindible a colaboración entre todos estes sectores e o propio centro, no sentido de 
organizar visitas, actividades conxuntas (exposicións, conferencias…) e, por suposto, a 
colaboración nos programas de Formación en Centros de Traballo correspondentes ao 
ciclo formativo. 

D. Grupos de dinamización 

A LOE, así como a Orde do 17 de xullo de 2007, contemplan a posta en marcha de grupos 
de dinamización en diversos ámbitos. Os seus contidos definiraos o profesorado 
interesado e o interese pedagóxico será incuestionable, desde o punto de vista dos propios 
contidos desenvolvidos, mais tamén polo positivo que resulta o traballo grupal en canto ás 
relacións interpersoais. 

Ademais dos xa comentados da Axenda 21 e o Observatorio de Convivencia, o noso  centro  
conta  con  grupos  de  dinamización  das  TICs,  da  biblioteca  e  de normalización 
lingüística. 

E. Actividades complementarias: saídas, viaxes de estudos e outras 

Entendemos que as actividades complementarias e extraescolares son de vital 
importancia, en dous sentidos basicamente: por un lado, contribúen a completar a 
formación do alumnado e, por outro, non menos importante, a fomentar a convivencia 
entre eles e mais co profesorado. Para conseguirmos unha adecuada organización, a 
realización de actividades deste tipo debe cinxirse a unha normativa, aprobada polos 
órganos correspondentes, que faga referencia a normas e horarios, obxectivos 
pedagóxicos, contidos, orzamento e posibilidades de financiamento, participantes, 
profesorado acompañante e avaliación final. 
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Unha maneira máis de implicarmos o alumnado na vida do centro é aumentarmos o seu 
interese por aprender e aproveitar o seu tempo libre, algo que a miúdo non saben ou non 
queren facer. En todo o caso, parécenos máis produtivo que o alumnado, especialmente 
aquel con maiores problemas ou dificultades para unha plena integración ou adaptación, 
estea no centro, aprendendo ou divertíndose de maneira construtiva, que na rúa, sen 
facer nada, ou mesmo en ocasións, iniciándose en condutas perigosas. A participación nos 
contratos-programa para a mellora do éxito escolar facilita en boa medida a planificación 
de actividades extraescolares polas tardes que contribuirían en certa medida a minimizar 
eses riscos. 

17.3. MEDIDAS.  

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 realizarmos 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 na 
maioría das materias, especificamente nas instrumentais. Ademais desta avaliación inicial, 
realizaranse, dentro do proceso de avaliación ordinaria, tres sesión 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, 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. 
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18. ASPECTOS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DOCENTES 

Serán elaboradas polos órganos de coordinación docente correspondente e contarán cos 
seguintes elementos: 

1. A contribución das materias ao logro das competencias básicas. 

2. Obxectivos, contidos e  criterios de avaliación para cada curso. 

3.  Os contidos, secuencia e temporalización. 

4. Os criterios de avaliación, relacionados coas competencias básicas. 

5. A metodoloxía didáctica que se vai  empregar. 

6. Os materiais e recursos didácticos que se van  aplicar. 

7. Os procedementos e instrumentos de avaliación. 

8. Os criterios de cualificación. 

9. A especificación dos mínimos esixibles para obter unha avaliación positiva. 

10. As medidas de atención á diversidade. 

11. O programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes de cursos 
anteriores. 

12. Actividades complementarias e extraescolares. 

13. As accións previstas de acordo co proxecto lector. 

14. As accións previstas de acordo co plan de integración das TIC. 

15. Procedemento de acreditación de coñecementos previos das materias que así 
o precisen (para o 2º curso do bacharelato) 

16. Os criterios para avaliar a propia programación. 

VER ANEXOS. MODELO PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTOS. 

 

19. FORMAS DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL COS SERVICIOS 
SOCIAIS E EDUCATIVOS DO CONCELLO E OUTRAS INSTITUCIÓNS 

Colaboración co centro de Igualdade de Carballo  para impartir nos grupos de 1º e 2º da ESO 
charlas relacionadas coa igualdade de xénero  no primeiro trimestre do curso.  

Colaboración coa asociación AESLEME na organización de charlas destinadas aos alumnos  da 
ESO en relación á prevención de lesións medulares.  

Colaboración coa Asociación Vieiro para impartir nos catro niveis da ESO e Garantía  Social 
o Programa de Habilidades de Vida. 

Colaboración cos servicios de integración laboral  para difundir información  sobre os seus 
servicios e para os casos puntuais que así o requiran de alumnado de Cualificación 
Profesional. 
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Participación nas xornadas impartidas polos técnicos da CIUG de orientación académica 
(Xornadas sobre Estructura e Acceso ao Sistema Universitario de Galicia). 

Participación nas xornadas de orientación organizadas  polo concello da Coruña para o 
alumnado de Bacharelato no segundo trimestre(Xornadas de Orientación Académico e 
Profesional). 

En colaboración co departamento de FOL, realizaranse as seguintes actividades: 

 Visitas a organismos que ofrecen emprego, concretamente ao Servizo Galego de 
Colocación de Carballo. 

 Colaboración con Protección Civil en demostracións prácticas de reanimación  e 
primeiros auxilios. 

 Organización dalgunha charla en relación á temática da prevención de riscos  
laborais nas empresas atendendo ás dúbidas formuladas polo alumnado de PCPI 
ante a proximidade das prácticas. 

 Colaborar coa Cámara de Comercio naquelas conferencias que resulten 
atractivas e novidosas para o módulo. 

VER ANEXO. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS. 

 

20. REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO. NOF. 

O RRI deixou de estar en vigor dende o 30 de xuño de 2014. A partir desta data entrou en 
vigor no IES Alfredo Brañas o NOF elaborado ao longo do curso 2013/14, logo de estudialo o 
Claustro de profesores e de ser avaliado positivamente polo Consello Escolar. 

VER ANEXOS. NOF 

 


