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RESUMO XERAL 

 
 

PRESENTAMOS INFORMACIÓN DE INTERÉS DA MEMORIA XERAL DAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
NO CURSO 2013/14, ano no que iniciamos a homenaxe ao poeta Xosé María Díaz Castro, veciño 
de Vilariño dos Vilares, parroquia de Guitiriz e persoeiro que da nome ao noso Centro. 
 
Sumamos, por tanto, a todas as actividades docentes regladas impartidas no IES (ESO, 
Bacharelato, PCPI I e PCPI II) todas as actividades complementarias que axudaron a dar a coñecer 
a figura do autor mencionado na comunidade educativa galega e no entorno da veciñanza de 
Guitiriz e Concellos chairegos. 
 
Toda a labor docente tivo un eixe vertebrador a nivel didáctico, poñer como obxectivo facer que 
o alumnado guitiricense se sentise protagonista da homenaxe e, o máis importante, protagonista 
do seu propio progreso de coñecemento, na medida en que o vinculase á súa realidade cultural 
e social e fose posto en valor a través do recoñecemento de Institucións e medios de 
comunicación. 
 
Todos os obxectivos son sempre superables, pero este curso escolar foi considerado por toda a 
comunidade educativa excelente. O recoñecemento e presencia nas plataformas de contidos 
educativos da Consellería e outras institucións, así como nos medios de comunicación galegos, da 
conta desta valoración. 
 
Debemos resaltar os bós resultados académicos na avaliación ordinaria acadados no curso 
2014-15, que esperamos sexan mellorados na convocatoria extraordinaria de setembro.  
 

● Alumnado que promociona con todo aprobado ou con unha ou duas materias non superadas: 
 

1º ESO 69%  
2º ESO 87% 
3º ESO 46% 
4º ESO 94% (incluído PDC). 3 alumnas cumplen requisitos para presentación á 

convocatoria dos Premios extraordinarios da ESO. 
 
 

 
● Aprobados e suspensos en Bacharelato: 

 
1º Bach 91% materias aprobadas e 9% materias non superadas 
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2º Bach 80% materias aprobadas e 20% materias non superadas. Titulan o 41% e 
obteñen un 100% de aprobados nas probas de Selectividade. 3 alumnas cumplen requisitos 
para presentación á convocatoria dos Premios extraordinarios de Bacharelato e 1 alumna 
supera o 9 de media considerando a nota de Selectividade e o seu expediente. 

 
 
Actividades e Proxectos desenvolvidos: 
 

● Contrato-Programa:  
o Actuación 2. Mellora das competencias básicas. Coordenación en toda a ESO de 

exposicións orais, comprensión de textos, normas de resumo e suliñado. 
Coordenación de calendario de exames en todos os cursos de ESO e Bacharelato. 
Coordenación no uso de material escolar en todos os cursos da ESO. 

o Actuación 5. Mellora da excelencia escolar. Creación, producción e realización da 
curtametraxe Os camiños esquencidos (www.alusdomundo.com). Homenaxe á 
figura de Xosé María Díaz Castro. Autor homenaxeado na Letras Galegas 2014 
 

● Proxectas: 
o Donas de si. Coordenación Deparatamento de Orientación. 
o Quérote+. Coordenación Deparatamento de Orientación. 
o Clases sen fume. Coordenación Deparatamento de Educación Física. 
o Rios. Coordenación Deparatamento de Bioloxía. 
o Fotografía en curso. Coordenación Deparatamento de Plástica. 

 
● Proxecto de Innovación Educativa aprobado na 2ª Convocatoria dos Premios 

EducaBarrié promovidos pola Fundación Barrié: Tralas Pegadas de Díaz Castro. Un 
roteiro interactivo polo lugar, a persoa e a poesía (www.alusdomundo.com) 
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● PREMIOS, MENCIÓNS… CURSO 2013/2014 

 

 
 

MELLORAS REALIZADAS: 
 
Programáronse as sesións de reunións dos órganos de representación, incluíndo a data de 
realización, respectando a decisión tomada a principios de curso de que fosen 
preferiblemente os mércores á tarde.  Estableceuse un calendario de reunións aprobado ao 
inicio de curso.  
 
Programáronse agrupamentos de dous períodos lectivos en 1º e 2º ESO en 
materias instrumentais no que se acadou o obxectivo previsto, un mellor 
aproveitamento dos períodos lectivos para actividades encamiñadas a 
sacarlle moito máis rendemento académico á dotación das aulas ABALAR. 
 

DEPARTAMENTO NOME DO PREMIO INSTITUCIÓN ORGANIZADORA OUTROS 
ASPECTOS 

Lengua Española I Certame de  
Radio Escolar 

Universidade de Santiago de Compostela 
Culture Agency U.E. 

 

Lingua Galega Premio de Relato 
Curto: Concurso 
Novos Talentos 

Coca Cola Dirixido a 
alumnos 
de 2º ESO 

Debuxo “ Somos 
corresponsables, 
na casa millor 
entre todos” 

Concello de Guitiriz 1º e 2º  
Premio 

Biblioteca Publicación artigo 
“lecturas 
compartidas” 

EDUGA, Revista Galega do Ensino nº 67 
http://www.edu.xunta.es/eduga/648/hora-
ler/lecturas-compartidas 

 

Tecnoloxía Premio Deputación 
de Lugo o mellor 
equipo da provincia 
na D3Mobile 
Metrology World 
League 2014 

Universidade de Santiago de Compostela 
Fundación Vodafone 
Instituto de metrología de España 
Fundación española de Ciencia y 
Tecnlogía,etc 
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Elaboráronse os Proxectos e memorias aprobadas con certa marxe temporal e foron  
presentados nas correspondentes asesorías e departamentos da Consellería, sempre polo 
profesorado coordenador responsable dos mesmos, excepto esta memoria final do Centro 
que require una serie de recopilación de documentos nun prazo moi limitado de tempo, 
logo da realización das avaliacións, que limita esta posibilidade. 
 
 


