
I.E.S.  VIRXE DO MAR. 15010812       NOIA         

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL. CURSO 2015-2016 

PLAN ANUAL. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

1) Promover unha maior implicación dos pais/nais dos alumnos no proceso de aprendizaxe dos seus 

fillos, a través das reunións cos titores/as e co Equipo Directivo como se fixo no inicio do actual curso 

académico.  

2) Manter a atención especial aos alumnos/as con carencias no proceso de aprendizaxe e integración, 

continuando con un grupo de PDC en  4º curso da ESO.  

3) Potenciar a atención ao alumnado establecendo horas específicas de talleres de Tecnoloxía e 

Laboratorios de Idiomas con profesorado específico para esas aulas. 

4) Colaborar co centro adscrito ao noso centro e outros da área de influencia para dar a coñecer a oferta 

educativa, facilitar a incorporación dos novos alumnos e promocionar a imaxe do Centro.  

5) Fomentar a convivencia e participación no Centro difundindo ao máximo o Regulamento de  

Réxime Interior (RRI) entre tódolos membros da comunidade educativa ao abeiro da Lei de Convivencia 

e Participación 4/2011. 

6) Fomentar o uso da lingua galega no Centro, apoiando as iniciativas que a tal fin elabore o  

profesorado e o Equipo de Dinamización Lingüística e sobra a base do Proxecto Lingüístico de Centro.  

7) Continuar coa potenciación do uso da biblioteca que xa se viña facendo en anos anteriores, dos Clubs 

de Lectura para persoas adultas e tamén o xuvenil así como dos Cafés de Linguas (inglés e francés).  

8) Promocionar a labor do Departamento de Orientación, profundando no plan de acción titorial, e 

informando sobre os itinerarios formativos mais axeitados aos intereses dos alumnos, tanto durante a 

súa escolarización no Centro como ao remate dos seus estudos. Proxectar información sobre a LOMCE e 

a FP básica. 

9) Interrelacionar o Centro co espazo sociocultural da vila de Noia: Concello, Casa da Cultura, Liceo… 

10) Repartir, segundo as necesidades expostas diante da Secretaría do centro, unha parte do orzamento 

de centro entre os Departamentos e atendar as demandas destes Departamentos Didácticos..  



11) Actualizar e manter ás subscricións ás publicacións periódicas segundo criterio do profesorado e o 

equipo de biblioteca.  

13) Colaborar coa Extensión-Sección da Escola Oficial de Idiomas, EOI inglés e francés, para que poidan 

desenvolver as súas  actividades nas mellores condicións posibles.  

14) Apostar polas Tecnoloxías da Información e da Comunicación con diversas medidas que faciliten e 

melloren o uso destas ferramentas coa axuda do profesorado colaborador : 

•Actualización e renovación de ordenadores nas aulas dos grupos que teñen equipos obsoletos. 

• Mantemento dos encerados dixitais nalgunhas aulas.  

• Mantemento dos proxectores nas aulas que aínda non dispoñen desta infraestrutura. 

15) Potenciar as medidas encamiñadas a atallar o absentismo escolar como son o control por parte  

dos titores e as chamadas a casa dos alumno/as que non se atope na aula a 1ª hora, medida que xa  

obtivo unha boa acollida por parte dos pais dos alumnos en cursos anteriores.  

16) Posta en marcha do plan de autoprotección do centro, aprobado polo Consello Escolar e pendente 

por parte da empresa que o vai realizar. 

17) Promover as seccións bilingües (inglés e francés) entre o alumnado que anualmente se desenvolven 

no centro así como os curso CUALE impartidos en horario de tarde. 

2º ESO. Educación para a Cidadanía (ingl.)                 A. 15    B. 16 

               Matemáticas (franc.)                                        A. 5      B. 4        

3º ESO. Plástica (ingl.)                                                     A. 14     B. 13 

4º ESO. Educación Ético-Cívica (ingl.)                           A. 17     B. 10 

              Matemáticas (franc.)                                          A. 1       B. 6 

 

HORARIO XERAL DO INSTITUTO 

O Centro permanece aberto de luns a venres, dende as 08:15 ata as 14:30 pola mañá, e dende as  

16:00 ata as 18:30 as tardes do luns. Tamén permanecer aberto polas tardes cando menos entre as 

16:00 h e as 21:30 h para utilización da Extensión da Escola Oficial de Idiomas, EOI, e do profesorado do 

Centro.  

As oficinas do Centro terán como horario de atención ó público de 09:00 ás 14:00 hs.  

 

 



 

HORARIO LECTIVO DO CENTRO 

Cada período lectivo terá unha duración de 50 minutos distribuídos de luns a venres en 6 períodos  

pola mañá (dende as 08:45 ás 14:25) e 2 períodos o luns pola tarde (dende as 16:20 ata as 18:00).  

Pola mañá programaranse dous recreos de vinte minutos cada un. Resérvanse os luns a partir das  

18:00 horas e as restantes tardes para atención de alumnos con disciplinas pendentes, clases  

especiais de recuperación e actividades complementarias e extraescolares.  

 

HORARIO DE VERÁN 

Durante o mes de xullo o Centro permanece aberto de luns a venres dende as 10:00 ata as 13:00 hs. 

pola mañá, e no mes de Agosto atenderase por correo electrónico e, de ser preciso, a Dirección do 

centro e un membro da administración abrirán as dependencias para atender ao público. 

 

CALENDARIO 

Segundo o disposto na Orde do 8 de xuño de 2015 (DOG de 17 de xuño) o curso abrangue desde o 

1 de Setembro de 2015 ata o 31 de Agosto de 2016. As actividades lectivas, do 15 de setembro ao 

22 de xuño de 2016. 

 

PERÍODOS DE VACACIÓNS 

Día do Ensino: o 30 de outubro de 2015, que terá a consideración de día non lectivo. 

Nadal: do 21 de decembro de 2015 ao 6 de xaneiro de 2016 inclusive.  

Entroido: 8, 9 e 10 de febreiro de 2016.  

Semana Santa do 21 ao 28 de marzo de 2016, ambos incluídos. 

 

CRITERIOS PEDAGÓXICOS PARA A CONFECCIÓN DO HORARIO LECTIVOS 

 

Estes criterios foron elaborados tendo presente o establecido na Orde do 1 de agosto de 1997 (DOG  

do 2 se setembro), pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/96, do 26  

de xullo (DOG do 9 de agosto), polo que se aproba o regulamento orgánico dos IES, e a rectificación 

establecida na orde do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal 

funcionario e laboral docente (DOG 30 de xuño de 2011) e a Orde de 4 de xuño de 2012. 

 



HORARIO DOS ALUMNADO 

Cada período lectivo terá unha duración de 50 minutos.  

Non se poderá asignar a unha área o materia máis dun período lectivo diario, agás nos Ámbitos do  

PDC de 4º ESO e naquelas materias nas que se requira unha carga importante de actividades 

manipuladoras (tecnoloxía, plástica, etc.) si así o solicitan os departamentos ou os profesores  

correspondentes.  

As clases de aquelas disciplinas que teñan asignadas dúas horas por semana procurarase distribuílas  

en días non inmediatamente sucesivos.  

Para grupos de máis de 25 alumnos en ciencias, física, química, bioloxía e xeoloxía, poderase desdobrar 

unha hora á semana para prácticas de laboratorio.  

En ningún caso as preferencias horarias de profesores ou o dereito deles á elección poden obstaculizar a 

aplicación destes criterios.  

 

HORARIO DO PROFESORADO 

Deberá incluír os períodos lectivos, as horas de redución por cargos e as horas complementarias fixas 

(gardas de aula, de recreo, titoría de alumnos/pais e Xefaturas de departamento), que sumarán en 

tódolos casos 23 horas de permanencia semanal.  

As restantes horas complementarias, ata 30, serán computadas mensualmente por: asistencia a 

claustros, CCP, reunión de departamento, sesións de avaliación, preparación de prácticas, actividades de 

coordinación pedagóxica, actividades complementarias con alumnos, asistencia a actividades de 

formación, titoría de profesores en prácticas, etc.  

Como norma xeral un profesor/a non poderá impartir máis dunha disciplina afín.  

A permanencia no instituto non poderá ser inferior a 3 horas diarias.  

Os períodos lectivos diarios serán dun mínimo de 2 e un máximo de 5.  

Os profesores/as especialista non deberían elixir cursos inferiores, se quedasen os superiores para 

profesores/as de afíns ou para profesores/as interinos.  

Ningún profesor/a poderá elixir horario de disciplinas afíns mentres non estean cubertas tódalas horas 

do seu departamento.  

Ningún profesor/a pode elixir grupos concretos de alumnos (un curso con letra).  

Dúas gardas de recreo (20 minutos) equivalen a 1 garda de aula de 50 minutos.  

É competencia do equipo Directivo a asignación de titorías entre os profesores/as.  

As titorías serán asignadas preferentemente a: a) un profesor de materia común a todo o grupo; b) as 



do PDC, a profesores do departamento de orientación. 

 

ALGÚNS ASPECTOS DESTACABLES 

Como norma xeral a Dirección respectará ao máximo posible a elección das materias optativas de  

tódolos alumnos/as, tanto de ESO como de BACHARELATO, cumprindo na medida do posible as  

ratios mínimas establecidas pola Consellería para materias optativas (de oferta obrigatoria ou  

opcional) e para as materias propias de modalidade do Bacharelato.  

Como norma xeral, cubriranse as gardas de aula con tres profesores e as gardas de recreo con catro  

profesores (en corredores, 1 en biblioteca, 1 no patio). 

 

ESTRUTURA ACADÉMICA DO CENTRO. GRUPOS: 

Os alumnos oficiais do IES Virxe do Mar repártense da seguinte maneira:  

ESO BACHARELATO 

1º A.......... 22 3º A......... 28 1º A BIOL.........23 

1º B.......... 22 3º B......... 27 1º B TECNOL....24 

1º C.......... 22   1º C CCSS.……….32  

    2ºA ……............21 

    2º B……………….22 

    2º CCSS- H…....28 

2º A......... 28  

2º B......... 29 4º A......... 28 

  4º B......... 25 

                                 CICLO VÍDEO DJ….. 20   TOTAL.........401 

 

TITORÍAS 

Cada grupo ten titor ou titora específico. O horario de titoría consta na ESO de dúas horas, unha  

para atención a pais e outra para atender aos alumnos, que é de permanencia obrigatoria cO 

alumnado na aula. En bacharelato hai unha hora de titoría pais/alumnos. 



É responsabilidade de cada profesor/a  (agás que o realice o titor/a) introducir no programa Xade Web 

as faltas diarias de seu alumnado e, coa finalidade de facer un seguimento estrito das ausencias, existirá 

nas aulas un parte de faltas por curso e día que cada profesor cumprimentará e asinará. Estes partes 

recolleranse da aula e arquivaranse por parte de cada titor/a. É misión do titor ou titora comunicar as 

faltas coa maior dilixencia posible aos pais. Débese lembrar que as faltas informatizadas aparecerán 

tamén incluídas nos boletíns de cualificación que se entregan ao rematar cada unha das avaliacións.  

O titor/a informará aos pais/nais de todas as faltas graves e moi graves que teñan os seus fillos/as e  

comunicará á Xefatura de Estudos a relación de alumnos que teñen faltas graves ou moi graves. 

 

DINAMIZACIÓNS 

   Abertas á colaboración do profesorado que desexe participar de xeito activo nelas, están 

coordinadas polas seguintes persoa RESPONSABLES: (máis informaión e compoñentes nas 

Programacións respectivas) 

 Biblioteca: Ana Arca Camba 

 TIC: Miguel Fernández Nogueira e José Antonio Mayo Camaño 

 EDLG: María Golán García 

 Xestión Económica: Isabel Añón Lista 

 

AVALIACIÓN E RECUPERACIÓN 

Séguese o indicado nos distintos Proxectos Didácticos e Curriculares.  

As probas da convocatoria extraordinaria de Setembro realizaranse atendendo aos contidos e criterios 

establecidos nos correspondentes Proxectos e Programacións Didácticas, ao dispor dos distintos 

sectores da Comunidade Educativa.  

Algúns Departamentos reservan horas para atención a alumnos pendentes fóra do horario lectivo 

normal. Os exames de pendentes nunca coincidirán có calendario de exames do presente curso. A  

realización do número e data das probas para estes alumnos queda a criterio de cada departamento  

ao longo do curso pero as probas finais de pendentes ateranse a un calendario elaborado e publicado 

pola Xefatura de Estudos con suficiente antelación e comunicado nas correspondentes CCP.  

Estrutúrase o ano académico en 3 avaliacións, unha por trimestre.  

1ª avaliación:  3 de decembro 2º BAC, e o resto desesións de avaliación serán os días 16 e 17 de 

decembro.  

2ª avaliación: 3 de marzo 2º BAC,  e o resto de avaliacións  16 e 17 de marzo.  



3ª avaliación serán para segundo de bacharelato durante o mes de maio segundo as instruciós que se 

comuniquen e para os restantes niveis a partir do 22 e 23 de xuño segundo se recolle no calendario 

escolar elaborado para o presente curso pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.  

As Probas Extraordinarias de Setembro, serán nos primeiros días do mes en todos os niveis. Nelas  

os alumnos examinaranse de todas as materias que suspenderon en xuño. Os alumnos que teñan  

materias pendentes doutros anos utilizarán o tempo reservado para o exame de cada materia para  

realizar tamén as probas correspondentes de cursos anteriores.  

 

 

 

BIBLIOTECA 

Permanecerá aberta, segundo as posibilidades organizatiovas do centro, con profesor específico ou, 

nalgún caso apoiando as gardas de aula, no seguinte horario que será exposto no taboleiro.  

Prográmase un plan de animación á lectura tentando que o alumnado, sobre todo o dos grupos da  

ESO, visite cando menos unha hora ao mes a biblioteca. Nela desenvólvense os Cafés de Linguas, os 

clubs de lectura, animación á lectura, encontros con escritores/as… 

 

SITUACIÓN DAS INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTO 

En liñas xerais, pódese dicir que o Centro está en boas condicións, nos meses do verán e no  

principio do presente curso, procedeuse a reparación do mobiliario e instalacións deteriorados  

(perchas, mesas, cadeiras, portas, interruptores, etc.). Os equipos, en xeral, adoecen de falta de 

actualización, labor que, por mor do custe, se vai facendo aos poucos. 

 

PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DO PROFESORADO 

Hai en marcha catro Plans Proxecta de formación e innovación educativa que se desenvolverán no curso 

onde están implicados un importante número de docentes e discentes. ‘Aliménta-T’ ben (3 plans a cargo 

da profesora Olga Amigo) e ‘Quérote +’ a cargo da profesora Xulia Villaverde 

 

ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 

TRANSPORTE ESCOLAR: 

O número de alumnos transportados é similar ó de anos anteriores. Son un total de 128 usuarios/as dos 

que 13 son alumnos/as do IES Campo de San Alberto. 



PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES: 

Preséntase como Anexo a esta Programación Xeral Anual.  

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA A POTENCIACIÓN DO USO DA LINGUA GALEGA: 

Preséntase como Anexo a esta Programación Xeral Anual.  

REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR: 

Preséntanse como Anexo a esta Programación Xeral Anual.  

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS DOS DEPARTAMENTOS: 

As Programacións Didácticas dos Departamentos constitúen o Proxecto Curricular do Centro e  

foron elaboradas no mes de Setembro, polos vinte Departamentos nos que se encadran os  

corenta e cinco profesores/as deste Instituto. Nelas figuran os obxectivos, contidos, competencias  

básicas, criterios de avaliación con especial referencia ós mínimos esixibles, metodoloxía,  

procedementos de avaliación, actividades de recuperación, libros de texto utilizados, actividades  

complementarias e extraescolares e medidas de atención a diversidade.  

As Programación Didácticas dos Departamentos ou as súas modificacións con respecto a cursos  

anteriores preséntanse como Anexo a esta Programación Xeral Anual e son públicas na páxina web do 

IES.  

 

PROXECTO LECTOR DO CENTRO: 

Durante o presente curso académico retomaranse as actividades do plan lector (ao que fai referencia 

o Anexo V do Decreto 133/2007 do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación  

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia).  

O Proxecto Lector do Centro integra todas as actuacións do Centro destinadas ao fomento da lectura 

e da escritura e á adquisición das competencias básicas. 

 

PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN. PLAN TIC: 

Durante o presente curso académico tentarase redactar o Plan de integración das tecnoloxías da  

información e a comunicación, Plan TIC, ao que fai referencia o Anexo VI do Decreto 133/2007 do  

5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade  

Autónoma de Galicia.  

O Plan TIC terá como finalidade que as tecnoloxías da información e a comunicación se incorporen  

como un recurso mais aos procesos de ensino-aprendizaxe, e unha vez redactado e aprobado,  

incluirase no Proxecto Educativo de Centro.  



 

PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO: 

Durante o presente curso académico actualizarase o Proxecto Lingüístico do Centro, ao que fai  

referencia o artigo 14 do Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción  

do galego no sistema educativo.  

No Proxecto Lingüístico do Centro se fará constar: as linguas que se deben empregar nas materias,  

que non son obrigatorias en lingua galega. As medidas de apoio e reforzo para un correcto uso  

lingüístico escolar e educativo. As medidas adoptadas para que o alumnado que non teña o  

suficiente dominio das linguas poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle impartan.  

Unha vez redactado será aprobado e avaliado polo Consello Escolar, e incluirase no Proxecto  

Educativo de Centro.  

 

Noia, setembro de 2015 

Asdo: Xavier Castro Rodríguez 

Director 


