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GUIÓN PARA A ELABORACIÓN DO PROXECTO DE CONTRATOS-PROGRAMA 2019/20

Introdución

Características  do  contorno  socioeducativo  do  centro  que  xustifiquen  a  necesidade  do  
contrato- programa.

1. REFÓRZA-T (ACOMPAÑAMENTO ESCOLAR FÓRA DO HORARIO LECTIVO)

a) Razóns que xustifican a necesidade desta actuación.

b) Obxectivos que se perseguen nesta actuación. Enuméreos, ata un máximo de 5.

c) Medidas concretas que se van desenvolver. Enuméreas, ata un máximo de 5.

d)  Alumnado ao que vai  destinada esta  actuación (con carácter  xeral,  mínimo 2 grupos.  
Excepcionalmente os centros con dificultades para constituir 2 grupos, poderán  
solicitar só 1 grupo).

Grupo 1: alumnado (entre 10 e 15 alumnos)

Grupo 1: alumnado (homes)

Grupo 1: alumnado (mulleres)

Grupo 1: curso (exemplo: 3º de primaria; 1º e 2º da ESO)

Grupo 1: horario. Cada grupo debe recibir 4 horas lectivas semanais, (exemplo: luns e 
mércores, de 16.00 a 18.00)

Grupo 2: alumnado (entre 10 e 15 alumnos)

Grupo 2: alumnado (homes)

Grupo 2: alumnado (mulleres)

Grupo 2: curso (exemplo: 3º de primaria; 1º e 2º da ESO)

Grupo 2: horario. Cada grupo debe recibir 4 horas lectivas semanais (exemplo: luns e 
mércores, de 16.00 a 18.00)

e) Profesorado implicado.

1. Cantos docentes hai no centro dispostos/as asumir labores de coordinación do  
REFÓRZA-T?

2. Solicita o reforzo para lingua estranxeira?

3. En caso afirmativo, indique a lingua extranxeira para que a solicita o reforzo.

4.  Especifique detalladamente o horario de reforzo do docente externo dentro do 
horario lectivo (exemplo: Luns de 11.00 a 11:50 en 6ºA , martes de 12:00 a 12:50 en 
5ºB,....)

NOTA:  só  será  atendido  por  docente  externo,  e  nun  centro,  non  compartido  en  2 
centros.

f) Orzamento
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 Gastos de funcionamento.
 Transporte. Cantidade en €/mes. Se non precisa transporte indique 0 
 Transporte. Gasto total de transporte.Se non precisa transporte indique 0 

g) Indicadores.

 Porcentaxe  de  mellora  dos  resultados  académicos  respecto  da  1ª  avaliación.  
(Obrigatorio) 

 Porcentaxe  de  alumnado  implicado  que  aproba  todo  na  avaliación  final. 
(Obrigatorio) 

 Porcentaxe  de  asistencia  continuada  no  programa  do  alumnado  implicado. 
(Obrigatorio) 

 Porcentaxe de redución do número de alumnos/as repetidores/as respecto  do 
curso anterior. 

 Porcentaxe do número de alumnos/as implicados/as que titulan na ESO, se é o 
caso. 

 Sinale outro, se o desexa:

h) Indicadores FSE: Indicadores comúns de execución sobre os participantes. 

 Número de desempregados, incluídos os de longa duración .
 Número de desempregadas, incluídas as de longa duración .
 Número de desempregados de longa duración .
 Número de desempregadas de longa duración .
 Número de persoas (homes) inactivas .
 Número de persoas (mulleres) inactivas .
 Número  de  persoas  (homes)  inactivas  NON  integradas  nos  sistemas  de 

educación ou formación .
 Número  de  persoas  (mulleres)  inactivas  NON  integradas  nos  sistemas  de 

educación ou formación .
 Número de persoas con emprego, incluídos os traballadores por conta propia. 
 Número de persoas con emprego, incluídas as traballadoras por conta propia. 
 Número de persoas (homes) menores de 25 anos de idade .
 Número de persoas (mulleres) menores de 25 anos de idade .
 Número de persoas (homes) maiores de 54 anos de idade .
 Número de persoas (mulleres) maiores de 54 anos de idade .
 Número  de  persoas  maiores  (homes)  de  54  anos  de  idade  que  se  atopen 

desempregados, incluídos os de longa duración, ou inactivos e non integrados 
nos sistemas de educación ou formación .

 Número  de  persoas  maiores  (mulleres)  de  54  anos  de  idade  que  se  atopen 
desempregadas, incluídas as de longa duración, ou inactivas e non integrados 
nos sistemas de educación ou formación .

 Número de persoas (homes) con estudos de ensinanza primaria (CINE 1) ou 
secundaria (CINE 2) .

 Número de persoas (mulleres) con estudos de ensinanza primaria (CINE 1) ou  
secundaria (CINE 2) .

 Número de persoas (homes) co segundo ciclo de ensinanza secundaria (CINE 3)  
ou con ensinanza postsecundaria (CINE 4) .
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 Número de persoas (mulleres) co segundo ciclo de ensinanza secundaria (CINE 
3) ou con ensinanza postsecundaria (CINE 4) .

 Número de persoas (homes) con ensinanza superior ou terciaria (CINE 5 a 8) .
 Número de persoas (mulleres) con ensinanza superior ou terciaria (CINE 5 a 8)

 Número de participantes (homes) que viven en fogares sen emprego .
 Número de participantes (mulleres) que viven en fogares sen emprego .
 Número de participantes (homes) que viven en fogares sen emprego con fillos/as  

ao seu cargo .
 Número  de  participantes  (mulleres)  que  viven  en  fogares  sen  emprego  con 

fillos/as ao seu cargo .
 Número de participantes (homes)  que viven en fogares compostos dun único 

adulto con fillos/as ao seu cargo .
 Número de participantes (mulleres) que viven en fogares compostos dun único 

adulto con fillos/as ao seu cargo .
 Número  de  migrantes  (homes),  participantes  de  orixe  estranxeira,  minorías 

(incluídas comunidades marxinadas, como a poboación romaní) .
 Número  de  migrantes  (mulleres),  participantes  de  orixe  estranxeira,  minorías 

(incluídas comunidades marxinadas, como a poboación romaní) .
 Número de participantes (homes) con discapacidade .
 Número de participantes (mulleres) con discapacidade .
 Número doutras persoas (homes) desfavorecidas .
 Número doutras persoas (mulleres) desfavorecidas .
 Número de persoas (homes) sen fogar ou afectadas pola exclusión en canto a 

vivenda .
 Número de persoas (mulleres) sen fogar ou afectadas pola exclusión en canto a 

vivenda .
 Número de persoas (homes) de zonas rurais .
 Número de persoas (mulleres) de zonas rurais.


i) Indicadores FSE: Indicadores comúns de resultados inmediatos sobre os participantes. 

 Número de participantes inactivos que buscan traballo tras a súa participación .
 Número de participantes inactivas que buscan traballo tras a súa participación .
 Número de participantes (homes) que se integraron nos sistemas de educación  
ou formación tras a súa participación.
 Número de participantes (mulleres) que se integraron nos sistemas de educación 
ou formación tras a súa participación. 
 Número  de  participantes  (homes)  que  obteñen  unha  cualificación  tras  a  súa 
participación.
 Número de participantes (mulleres) que obteñen unha cualificación tras a súa 
participación
 Número de participantes (homes) que obteñen un emprego, incluído por conta 
propia, tras a súa participación .
 Número de participantes (mulleres) que obteñen un emprego, incluído por conta 
propia, tras a súa participación.
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  Número de participantes (homes) desfavorecidos que buscan traballo, que se 
integran nos sistemas de educación ou formación,  obteñen unha cualificación ou 
obteñen un emprego, incluído por conta propia, tras a súa participación.
 Número de participantes (mulleres) desfavorecidas que buscan traballo, que se 
integran nos sistemas de educación ou formación,  obteñen unha cualificación ou 
obteñen un emprego, incluído por conta propia, tras a súa participación .

j)  Indicadores  FSE:  Indicadores  comúns  de  resultados  a  máis  longo  prazo  sobre  os  
participantes.

 Participantes (homes) que obteñen un emprego, incluído por conta propia, no 
prazo dos seis meses seguintes á súa participación.
 Participantes (mulleres) que obteñen un emprego, incluído por conta propia, no 
prazo dos seis meses seguintes á súa participación.
   Número de participantes (homes) que mellorasen a súa situación no mercado 
de traballo no prazo dos seis meses seguintes á súa participación.
 Número de participantes (mulleres) que mellorasen a súa situación no mercado 
de traballo no prazo dos seis meses seguintes á súa participación.
 Número de participantes (homes) maiores de 54 anos de idade que obteñen un 
emprego,  incluído  por  conta  propia,  no  prazo  dos  seis  meses  seguintes  á  súa 
participación.
 Número de participantes (mulleres) maiores de 54 anos de idade que obteñen un 
emprego,  incluído  por  conta  propia,  no  prazo  dos  seis  meses  seguintes  á  súa 
participación.
 Número  de  participantes  desfavorecidos  que  obteñen  un  emprego  por  conta 
propia, no prazo dos seis meses seguintes á súa participación. 
 Número  de  participantes  desfavorecidas  que  obteñen  un  emprego  por  conta 
propia, no prazo dos seis meses seguintes á súa participación. 

2a. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIA MATEMÁTICA

a) Razóns que xustifican a necesidade desta actuación.

b) Obxectivos que se perseguen nesta actuación. Enuméreos, ata un máximo de 5.

c) Medidas concretas que se van desenvolver. Enuméreas, ata un máximo de 5.

d) Alumnado ao que vai destinada esta actuación.

 Indique o número de alumnado implicado.
 Indique o número de alumnado implicado (homes)
 Indique o número de alumnado implicado (mulleres)
 Indique os cursos que participarán nesta actuación.

e) Profesorado implicado.

 Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación.
 Indique os equipos ou departamentos participantes.

f) Horario no que se desenvolverá a actuación.
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 Anote o número de horas semanais.
 Describa  detalladamente  a  distribución  horaria  na  que  se  desenvolverá  a 

actuación.
g) Orzamento.

 Gastos de funcionamento.

 Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta actuación).

h) Indicadores.

 Porcentaxe  de  mellora  dos  resultados  obtidos  na  competencia  matemática 
respecto da 1ª avaliación. (Obrigatorio) 

 Sinale outro, se o desexa:

2b.  MELLORA  DAS  COMPETENCIAS  CLAVE.  COMPETENCIA  EN  COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA

a) Razóns que xustifican a necesidade desta actuación.

b) Obxectivos que se perseguen nesta actuación. Enuméreos, ata un máximo de 5.

c) Medidas concretas que se van desenvolver. Enuméreas, ata un máximo de 5.

d) Alumnado ao que vai destinada esta actuación.

 Indique o número de alumnado implicado.
 Indique o número de alumnado implicado (homes)
 Indique o número de alumnado implicado (mulleres)
 Indique os cursos que participarán nesta actuación.

e) Profesorado implicado.

 Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación.
 Indique os equipos ou departamentos participantes.

f) Horario no que se desenvolverá a actuación.

 Anote o número de horas semanais.
 Describa  detalladamente  a  distribución  horaria  na  que  se  desenvolverá  a 

actuación.
g) Orzamento.

 Gastos de funcionamento.

 Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta actuación).
h) Indicadores.

 Porcentaxe de mellora dos resultados en lingua castelá respecto da 1ª avaliación. 
(Obrigatorio) 

 Porcentaxe de aprobados na avaliación final de lingua castelá. (Obrigatorio se é  
obxecto de reforzo) .

 Porcentaxe de mellora dos resultados en lingua galega respecto da 1ª avaliación. 
(Obrigatorio) .
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 Porcentaxe de aprobados na avaliación final de lingua galega. (Obrigatorio se é 
obxecto de reforzo).

 Porcentaxe  de  mellora  dos  resultados  en  lingua  estranxeira  respecto  da  1ª  
avaliación. (Obrigatorio) .

 Porcentaxe de aprobados na avaliación final da lingua estranxeira. (Obrigatorio  
se é obxecto de reforzo). 

 Sinale outro, se o desexa:

2c. MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
E TECNOLOXÍA

a) Razóns que xustifican a necesidade desta actuación.

b) Obxectivos que se perseguen nesta actuación. Enuméreos, ata un máximo de 5.

c) Medidas concretas que se van desenvolver. Enuméreas, ata un máximo de 5.

d) Alumnado ao que vai destinada esta actuación

 Indique o número de alumnado implicado.
 Indique o número de alumnado implicado (homes)
 Indique o número de alumnado implicado (mulleres)
 Indique os cursos que participarán nesta actuación.

e) Profesorado implicado.

 Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación.
 Indique os equipos ou departamentos participantes.

f) Horario no que se desenvolverá a actuación.

 Anote o número de horas semanais.
 Describa  detalladamente  a  distribución  horaria  na  que  se  desenvolverá  a 

actuación.
g) Orzamento.

 Gastos de funcionamento.

 Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta actuación).
h) Indicadores.

 Porcentaxe de aprobados na avaliación final nas áreas/materias relacionadas con 
estas competencias. (Obrigatorio) 

 Porcentaxe de mellora dos resultados nas competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía respecto da 1ª avaliación. (Obrigatorio) 

 Sinale outro, se o desexa:

3. IGUÁLA-T:

a) Razóns que xustifican a necesidade desta actuación.

b) Obxectivos que se perseguen nesta actuación. Enuméreos, ata un máximo de 5.

c) Medidas concretas que se van desenvolver. Enuméreas, ata un máximo de 5.  
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d) Alumnado ao que vai destinada esta actuación

 Indique o número de alumnado implicado .
 Indique o número de alumnado implicado (homes). 
 Indique o número de alumnado implicado (mulleres). 
 Indique os cursos que participarán nesta actuación. 

e) Profesorado implicado. 
 Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación. 
 Indique os equipos ou departamentos participantes. 

f) Horario no que se desenvolverá a actuación.

 Anote o número de horas semanais.

 Describa detalladamente a distribución horaria na que se desenvolverá a actuación.

g) Orzamento.

 Gastos de funcionamento.

 Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta actuación).

h) Indicadores (sinale como mínimo 1 deles).

 Número de accións encamiñadas á prevención, detección e intervención en casos de 
LGBTIfobia. 

 Número de actividades desenvolvidas para a prevención e abordaxe da violencia de  
xénero. 

 Número  de  actividades  desenvolvidas  para  a  promoción  da  igualdade  de 
oportunidades entre mulleres e homes. 

 Número de actividades desenvolvidas para a promoción do respecto pola diversidade 
afectivo-sexual. 

 Porcentaxe de participación de alumnas nesta actuación .

 Porcentaxe de participación de alumnos nesta actuación .

 Porcentaxe de participación de docentes (homes) nesta actuación. 

 Porcentaxe de participación de docentes (mulleres) nesta actuación. 

 Sinale outro, se o desexa: 

4. CON-VIVE

 a) Razóns que xustifican a necesidade desta actuación. 

 b) Obxectivos que perseguen nesta actuación.Enuméreos, ata un máximo de 5. 

c) Medidas concretas que se van desenvolver. Enuméreas, ata un máximo de 5.

d) Alumnado ao que vai destinada esta actuación.
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 Indique o número de alumnado implicado. 

 Indique o número de alumnado implicado (homes). 

 Indique o número de alumnado implicado (mulleres). 

 Indique os cursos que participarán nesta actuación. 

  e) Profesorado implicado. 

 Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación.    

 Indique os equipos ou departamentos participantes.

f) Horario no que se desenvolverá a actuación. 

 Anote o número de horas semanais.
 Describa detalladamente a distribución horaria na que se desenvolverá a actuación.

g) Orzamento.

 Gastos de funcionamento.

 Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta actuación).

  h) Indicadores (sinale como mínimo 1 deles):

 Número  de  accións  encamiñadas  á mellora  da  Intelixencia  Emocional  a  nivel  de 
centro.

   Porcentaxe de aumento do número de casos resoltos pola vía da mediación. 

 Porcentaxe de incremento da participación do alumnado no programa de mediación 
escolar. 

 Porcentaxe de redución da apertura do número de expedientes. 

 Porcentaxe de redución das faltas de orde, apercibimentos e sancións .

 Sinale outro, se o desexa .

5. INCLÚE-T

a) Razóns que xustifican a necesidade desta actuación. 

       b) Obxectivos que se perseguen nesta actuación. Enuméreos, ata un máximo de 5. 

       c) Medidas concretas que se van desenvolver. Enuméreas, ata un máximo de 5. 

d) Alumnado ao que vai destinada esta actuación.

 Indique o número de alumnado implicado. 

 Indique o número de alumnado implicado (homes). 

 Indique o número de alumnado implicado (mulleres). 

 Indique os cursos que participarán nesta actuación. 

  e) Profesorado implicado. 
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 Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación.    

 Indique os equipos ou departamentos participantes.

     f) Horario no que se desenvolverá a actuación. 

 Anote o número de horas semanais.
 Describa  detalladamente  a  distribución  horaria  na  que  se  desenvolverá  a 

actuación.

g) Orzamento.

 Gastos de funcionamento.

 Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta actuación).
h) Indicadores (sinale como mínimo 1 deles). 

 Número  de  accións  conxuntas  no  marco  da  inclusión  con  outros  centros 
educativos. 

 Número de accións e/ou iniciativas encamiñadas á modificación dos proxectos de 
centro, de cara ao aumento da cultura inclusiva nestes.

 Número de actividades específicas de sensibilización coa diversidade funcional e 
coa inclusión.

 Número de protocolos e procedementos realizados e/ou renovados (ex. demanda 
intervención psicopedagóxica, modelo de realización de AC...).

 Porcentaxe de aumento da cohesión social e educativa no centro. 

 Porcentaxe  de  aumento  da  implicación  das  familias  nas  accións  educativas 
relacionadas con esta temática. 

 Sinale outro, se o desexa.

6. PREVENCIÓN DO ABANDONO TEMPERÁN E DO ABSENTISMO ESCOLAR

a) Razóns que xustifican a necesidade desta actuación.

b) Obxectivos que se perseguen nesta actuación. Enuméreos, ata un máximo de 5.

c) Medidas concretas que se van desenvolver. Enuméreas, ata un máximo de 5.

d) Alumnado ao que vai destinada esta actuación.

 Indique o número de alumnado implicado.
 Indique o número de alumnado implicado (homes)
 Indique o número de alumnado implicado (mulleres)
 Indique os cursos que participarán nesta actuación.

e) Profesorado implicado.

 Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación.
 Indique os equipos ou departamentos participantes.

f) Horario no que se desenvolverá a actuación.

 Anote o número de horas semanais.
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 Describa  detalladamente  a  distribución  horaria  na  que  se  desenvolverá  a 
actuación.

g) Orzamento.

 Gastos de funcionamento.

 Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta actuación).
h) Indicadores (sinale como mínimo 1 deles).

 Porcentaxe de redución da taxa de abandono escolar respecto do curso anterior.
 Porcentaxe  de redución  do  nº  de  faltas  de asistencia  e  de  puntualidade sen 

xustificar.
 Sinale outro, se o desexa:

7. MELLORA DO NIVEL DE COÑECEMENTOS PARA ACADAR A EXCELENCIA

a) Razóns que xustifican a necesidade desta actuación. 

b) Obxectivos que se perseguen nesta actuación. Enuméreos, ata un máximo de 5.

c) Medidas concretas que se van desenvolver. Enuméreas, ata un máximo de 5.

d) Alumnado ao que vai destinada esta actuación. 

 Indique o número de alumnado implicado.
 Indique o número de alumnado implicado (homes)
 Indique o número de alumnado implicado (mulleres)
 Indique os cursos que participarán nesta actuación.

e) Profesorado implicado.

 Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación.
 Indique os equipos ou departamentos participantes.

f) Horario no que se desenvolverá a actuación.

 Describa  detalladamente  a  distribución  horaria  na  que  se  desenvolverá  a 
actuación.

g) Orzamento.

 Gastos de funcionamento.

 Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta actuación).
h) Indicadores (sinale como mínimo 1 deles).

 Porcentaxe de alumnos/as que seleccionan as materias optativas relacionadas 
coa actuación.

 Porcentaxe de aumento da participación en premios relacionados coa excelencia.
 Porcentaxe de aumento da titulación do Bacharelato Internacional polo alumnado 

implicado.
 Porcentaxe  de  aumento  das  cualificacións  obtidas  nas  PAU respecto  do  ano 

anterior.
 Porcentaxe de aumento do alumnado participante doutros centros educativos.
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 Porcentaxe  de  incremento  da  participación  do  alumnado  nesta  actuación 
respecto do curso anterior (se o tiver).

 Porcentaxe de mellora da media académica do grupo de referencia do alumnado 
implicado.

 Porcentaxe de mellora do desequilibrio dos resultados académicos entre nenos e 
nenas.

 Porcentaxe  de  mellora  dos  resultados  académicos  da  avaliación  de  xuño 
respecto da 1ª avaliación.

 Porcentaxe  de  mellora  dos  resultados  académicos  do  alumnado  implicado 
respecto do seu grupo de referencia.

 Porcentaxe de mellora dos resultados de participación en premios á excelencia.
 Porcentaxe  de  mellora  dos  resultados  do  alumnado  participante  nas 

competencias clave traballadas.
 Sinale outro, se o desexa:

8. MELLORA DA CALIDADE NA XESTIÓN DOS CENTROS

a) Razóns que xustifican a necesidade desta actuación.

b) Obxectivos que se perseguen nesta actuación. Se un dos obxectivos é manter/obter unha 
acreditación oficial de calidade, indíqueo. Enuméreos, ata un máximo de 5.

c) Medidas concretas que se van desenvolver. Enuméreas, ata un máximo de 5.

d) Se existen procesos de formación no centro que contribúan ao desenvolvemento desta  
actuación, indique cales.

e) Profesorado implicado.

 Indique o número de docentes que participarán activamente nesta actuación.
 Indique os equipos ou departamentos participantes.

f) Horario no que se desenvolverá a actuación.

 Anote o número de horas semanais.
 Describa  detalladamente  a  distribución  horaria  na  que  se  desenvolverá  a 

actuación.
g) Orzamento.

 Gastos de funcionamento.

 Gastos de funcionamento (describa as necesidades desta actuación).
h) Indicadores.

 Porcentaxe de aumento do número de protocolos para a organización do centro.
 Sinale entre 1/3 elementos cuantificables que midan os avances conseguidos 

nesta actuación.

9.  REFORZO  DE  COMPETENCIAS  CLAVE  EN  3º  E  4º  DE  ESO.MODALIDADE  DE 
ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO HORARIO LECTIVO.
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           9.A.PREMAT EN 3º E 4º DE ESO. (ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO HORARIO LECTIVO) 

a) Razóns que xustifican a necesidade desta actuación.

b) Obxectivos que se perseguen nesta actuación. Enuméreos, ata un máximo de 5.

c) Medidas concretas que se van desenvolver. Enuméreas, ata un máximo de 5.

d) Alumnado ao que vai destinada esta actuación:

Grupo 1: alumnado (entre 5 e 10 alumnos) 

Grupo 1: alumnado (homes) 

Grupo 1: alumnado (mulleres) 

Grupo 1: curso (exemplo: 3º de ESO; 4º de ESO)

Grupo 1: horario. Cada grupo debe recibir 4 horas lectivas semanais. 

             Grupo 2: alumnado (entre 5 e 10 alumnos) 

             Grupo 2: alumnado (homes) 

             Grupo 2: alumnado (mulleres) 

             Grupo 2: curso (exemplo: 3º de ESO; 4º de ESO)

             Grupo 2: horario. Cada grupo debe recibir 4 horas lectivas semanais. 

e) Profesorado implicado. 

 Cantos docentes hai no centro dispostos/as a asumir os labores de coordinación  
do PREMAT? 

f) Orzamento 

 Gastos de funcionamento 

 Transporte. Cantidade en euros/mes. Se non precisa transporte indique 0 

 Transporte. Gasto total de transporte. Se non precisa transporte indique 0 

g) Indicadores 

1. Porcentaxe de alumnos/as implicados/as que aproban a materia de matemáticas 
académicas na avaliación final. (Obrigatorio) 

2. Porcentaxe de alumnos/as implicados/as que aproban a materia de matemáticas 
aplicadas na avaliación final. (Obrigatorio) 

3. Porcentaxe  de  asistencia  continuada  no  programa  do  alumnado  implicado.  
(Obrigatorio) 

4. Porcentaxe  de  mellora  dos  resultados  académicos  en  matemáticas  académicas 
respecto da 1ª avaliación. (Obrigatorio) 

5. Porcentaxe  de  mellora  dos  resultados  académicos  en  matemáticas  aplicadas 
respecto da 1ª avaliación. (Obrigatorio) 

6. Sinale outro, se o desexa.
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h) Indicadores FSE: Indicadores comúns de execución sobre os participantes.

7.  Número de desempregados, incluídos os de longa duración.

8. Número de desempregadas, incluídas as de longa duración,

9. Número de desempregados de longa duración.

10. Número de desempregadas de longa duración.

11. Número de persoas (homes) inactivas.

12.  Número de persoas (mulleres) inactivas.

13. Número de persoas (homes) inactivas NON integradas nos sistemas de educación 
ou formación.

14. Número de persoas (mulleres) inactivas NON integradas nos sistemas de educación  
ou formación.

15. Número de persoas con emprego, incluídos os traballadores por conta propia.

16. Número de persoas con emprego, incluídas as traballadoras por conta propia.

17. Número de persoas (homes) menores de 25 anos de idade.

18. Número de persoas (mulleres) menores de 25 anos de idade.

19. Número de persoas (homes) maiores de 54 anos de idade.

20. Número de persoas (mulleres) maiores de 54 anos de idade.

21. Número  de  persoas  maiores  (homes)  de  54  anos  de  idade  que  se  atopen 
desempregadas,  incluídas  as  de  longa  duración,  ou  inactivas  e  non  integradas nos  
sistemas de educación ou formación.

22.  Número  de  persoas  maiores  (mulleres)  de  54  anos  de  idade  que  se  atopen 
desempregadas,  incluídas  as  de  longa  duración,  ou  inactivas  e  non  integradas nos  
sistemas de educación ou formación.

23. Número  de  persoas  (homes)  con  estudos  de  ensinanza  primaria  (CINE  1)  ou 
secundaria (CINE 2).

24. Número  de  persoas  (mulleres)  con  estudos  de  ensinanza  primaria  (CINE 1)  ou 
secundaria (CINE 2).

25. Número de persoas (homes) co segundo ciclo de ensinanza secundaria (CINE 3) ou  
con ensinanza postsecundaria (CINE 4).

26. Número de persoas (mulleres) co segundo ciclo de ensinanza secundaria (CINE 3) 
ou con ensinanza postsecundaria (CINE 4).

27. Número de persoas (homes) con ensinanza superior ou terciaria (CINE 5 a 8) .

28. Número de persoas (mulleres) con ensinanza superior ou terciaria (CINE 5 a 8) .

29. Número de participantes (homes) que viven en fogares sen emprego.

30. Número de participantes (mulleres) que viven en fogares sen emprego.
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31. Número de participantes (homes) que viven en fogares sen emprego con fillos/as ao  
seu cargo.

32. Número de participantes (mulleres) que viven en fogares sen emprego con fillos/as 
ao seu cargo.

33. Número de partipantes (homes) que viven en fogares compostos dun único adulto 
con fillos/as ao seu cargo .

34. Número de partipantes (mulleres) que viven en fogares compostos dun único adulto 
con fillos/as ao seu cargo.

35. Número  de  migrantes  (homes),  participantes  de  orixe  estranxeira,  minorías 
(incluídas comunidades marxinadas, como a poboación romaní).

36. Número  de  migrantes  (mulleres),  participantes  de  orixe  estranxeira,  minorías 
(incluídas comunidades marxinadas, como a poboación romaní) .

37. Número de participantes (homes) con discapacidade.

38. Número de participantes (mulleres) con discapacidade.

39. Número doutras persoas (homes) desfavorecidas.

40. Número doutras persoas (mulleres) desfavorecidas.

41. Número  de  persoas (homes)  sen  fogar  ou  afectadas pola  exclusión  en  canto  a  
vivenda.

42. Número de persoas (mulleres) sen fogar ou afectadas pola exclusión en canto a  
vivenda.

43. Número de persoas (homes) de zonas rurais.

44. Número de persoas (mulleres) de zonas rurais.

i) Indicadores FSE: Indicadores comúns de resultados inmediatos sobre os participantes.

45.  Número de participantes inactivos que buscan traballo tras a súa participación.

46. Número de participantes (homes) que se integraron nos sistemas de educación ou 
formación tras a súa participación.

47. Número de participantes (mulleres) que se integraron nos sistemas de educación ou 
formación tras a súa participación.

48.  Número  de  participantes  (homes)  que  obteñen  unha  cualificación  tras  a  súa 
participación.

49.  Número  de  participantes  (mulleres)  que  obteñen  unha  cualificación  tras  a  súa 
participación.

50.  Número  de  participantes  (homes)  que  obteñen  un  emprego,  incluído  por  conta 
propia, tras a súa participación .

52. Número de participantes (mulleres)  que obteñen un emprego, incluído por conta  
propia, tras a súa participación .
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53.  Número  de  participantes  (homes)  desfavorecidos  que  buscan  traballo,  que  se 
integran  nos  sistemas  de  educación  ou  formación,  obteñen  unha  cualificación  ou 
obteñen un emprego, incluído por conta propia, tras a súa participación.

54.  Número  de  participantes  (mulleres)  desfavorecidas  que  buscan  traballo,  que  se 
integran  nos  sistemas  de  educación  ou  formación,  obteñen  unha  cualificación  ou 
obteñen un emprego, incluído por conta propia, tras a súa participación.

j)  Indicadores  FSE:  Indicadores  comúns  de  resultados  a  máis  longo  prazo  sobre  os  
participantes. 

55.  Participantes (homes) que obteñen un emprego, incluído por conta propia, no prazo  
dos seis meses seguintes á súa participación.

56.  Participantes  (mulleres)  que  obteñen un  emprego,  incluído  por  conta  propia,  no  
prazo dos seis meses seguintes á súa participación.

57. Número de participantes (homes) que mellorasen a súa situación no mercado de 
traballo no prazo dos seis meses seguintes á súa participación.

58. Número de participantes (mulleres) que mellorasen a súa situación no mercado de 
traballo no prazo dos seis meses seguintes á súa participación.

59. Número de participantes (homes) maiores de 54 anos de idade que obteñen un  
emprego,  incluído  por  conta  propia,  no  prazo  dos  seis  meses  seguintes  á  súa  
participación.

60. Número de participantes (mulleres) maiores de 54 anos de idade que obteñen un  
emprego,  incluído  por  conta  propia,  no  prazo  dos  seis  meses  seguintes  á  súa  
participación.

61. Número de participantes desfavorecidos que obteñen un emprego por conta propia, 
no prazo dos seis meses seguintes á súa participación. 

62. Número de participantes desfavorecidas que obteñen un emprego por conta propia, 
no prazo dos seis meses seguintes á súa participación. 

9.B. PRELIN EN 3º E 4º DE ESO. (ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO HORARIO LECTIVO). 

a) Razóns que xustifican a necesidade desta actuación .

b) Obxectivos que se perseguen nesta actuación. Enuméreos, ata un máximo de 5. 

c) Medidas concretas que se van desenvolver. Enuméreas, ata un máximo de 5.

d) Alumnado ao que vai destinada esta actuación.

    Grupo 1: alumnado (entre 5 e 10 alumnos) 

    Grupo 1: alumnado (homes) 

    Grupo 1: alumnado (mulleres)

    Grupo 1: curso (exemplo: 3º de ESO; 4º de ESO).
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    Grupo 1: horario. Cada grupo debe recibir 4 horas lectivas semanais 

    Grupo 2: alumnado (entre 5 e 10 alumnos) 

    Grupo 2: alumnado (homes) 

    Grupo 2: alumnado (mulleres) 

    Grupo 2: curso (exemplo: 3º de ESO; 4º de ESO).

    Grupo 2: horario. Cada grupo debe recibir 4 horas lectivas semanais. 

e) Profesorado implicado. 

    Cantos docentes hai  no centro  dispostos/as  a asumir  os labores  de coordinación do 
PRELIN? 

f) Orzamento 

 Gastos de funcionamento 

 Transporte. Cantidade en euros/mes. Se non precisa transporte indique 0 

 Transporte. Gasto total de transporte. Se non precisa transporte indique 0 

g) Indicadores 

 Porcentaxe de mellora dos resultados en lingua castelá respecto da 1ª avaliación.  
(Obrigatorio). 

 Porcentaxe de alumnado implicado que aproba lingua castelá na avaliación final.  
(Obrigatorio).

  Porcentaxe de mellora dos resultados en lingua galega respecto da 1ª avaliación.  
(Obrigatorio).

  Porcentaxe de alumnado implicado que aproba lingua galega na avaliación final. 
(Obrigatorio) 

  Porcentaxe  de  mellora  dos  resultados  en  lingua  estranxeira  respecto  da  1ª 
avaliación. (Obrigatorio) 

 Porcentaxe de alumnado implicado que aproba lingua estranxeira na avaliación final.  
(Obrigatorio) 

 Porcentaxe  de  asistencia  continuada  no  programa  do  alumnado  implicado.  
(Obrigatorio) 

 Sinale outro, se o desexa: 

h) Indicadores FSE: Indicadores comúns de execución sobre os participantes.

  Número de desempregados, incluídos os de longa duración.

 Número de desempregadas, incluídas as de longa duración,

 Número de desempregados de longa duración.

 Número de desempregadas de longa duración.

 Número de persoas (homes) inactivas.
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  Número de persoas (mulleres) inactivas.

 Número de persoas (homes) inactivas NON integradas nos sistemas de educación 
ou formación.

 Número de persoas (mulleres) inactivas NON integradas nos sistemas de educación  
ou formación.

 Número de persoas con emprego, incluídos os traballadores por conta propia.

 Número de persoas con emprego, incluídas as traballadoras por conta propia.

 Número de persoas (homes) menores de 25 anos de idade.

 Número de persoas (mulleres) menores de 25 anos de idade.

 Número de persoas (homes) maiores de 54 anos de idade.

 Número de persoas (mulleres) maiores de 54 anos de idade.

 Número  de  persoas  maiores  (homes)  de  54  anos  de  idade  que  se  atopen 
desempregadas, incluídas as de longa duración, ou inactivas e non integradas nos 
sistemas de educación ou formación.

  Número  de  persoas  maiores  (mulleres)  de  54  anos  de  idade  que  se  atopen 
desempregadas, incluídas as de longa duración, ou inactivas e non integradas nos 
sistemas de educación ou formación.

 Número  de  persoas  (homes)  con  estudos  de  ensinanza  primaria  (CINE  1)  ou 
secundaria (CINE 2).

 Número  de  persoas  (mulleres)  con  estudos  de  ensinanza  primaria  (CINE 1)  ou 
secundaria (CINE 2).

 Número de persoas (homes) co segundo ciclo de ensinanza secundaria (CINE 3) ou  
con ensinanza postsecundaria (CINE 4).

 Número de persoas (mulleres) co segundo ciclo de ensinanza secundaria (CINE 3) 
ou con ensinanza postsecundaria (CINE 4).

 Número de persoas (homes) con ensinanza superior ou terciaria (CINE 5 a 8) .

 Número de persoas (mulleres) con ensinanza superior ou terciaria (CINE 5 a 8) .

 Número de participantes (homes) que viven en fogares sen emprego.

 Número de participantes (mulleres) que viven en fogares sen emprego.

 Número de participantes (homes) que viven en fogares sen emprego con fillos/as ao  
seu cargo.

 Número de participantes (mulleres) que viven en fogares sen emprego con fillos/as 
ao seu cargo.

 Número de partipantes (homes) que viven en fogares compostos dun único adulto 
con fillos/as ao seu cargo .

 Número de partipantes (mulleres) que viven en fogares compostos dun único adulto 
con fillos/as ao seu cargo.



Edificio Administrativo San 
Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
www.edu.xunta.es

 Número  de  migrantes  (homes),  participantes  de  orixe  estranxeira,  minorías 
(incluídas comunidades marxinadas, como a poboación romaní).

 Número  de  migrantes  (mulleres),  participantes  de  orixe  estranxeira,  minorías 
(incluídas comunidades marxinadas, como a poboación romaní) .

 Número de participantes (homes) con discapacidade.

 Número de participantes (mulleres) con discapacidade.

 Número doutras persoas (homes) desfavorecidas.

 Número doutras persoas (mulleres) desfavorecidas.

 Número  de  persoas (homes)  sen  fogar  ou  afectadas pola  exclusión  en  canto  a  
vivenda.

 Número de persoas (mulleres) sen fogar ou afectadas pola exclusión en canto a  
vivenda.

 Número de persoas (homes) de zonas rurais.

 Número de persoas (mulleres) de zonas rurais.

i) Indicadores FSE: Indicadores comúns de resultados inmediatos sobre os participantes.

   Número de participantes inactivos que buscan traballo tras a súa participación.

  Número de participantes (homes) que se integraron nos sistemas de educación ou  
formación tras a súa participación.

  Número de participantes (mulleres) que se integraron nos sistemas de educación ou 
formación tras a súa participación.

 Número  de  participantes  (homes)  que  obteñen  unha  cualificación  tras  a  súa 
participación.

 Número  de  participantes  (mulleres)  que  obteñen  unha  cualificación  tras  a  súa 
participación.

 Número  de  participantes  (homes)  que  obteñen  un  emprego,  incluído  por  conta  
propia, tras a súa participación .

 Número de participantes (mulleres)  que obteñen un emprego,  incluído por  conta 
propia, tras a súa participación .

 Número  de  participantes  (homes)  desfavorecidos  que  buscan  traballo,  que  se 
integran nos sistemas de educación ou formación, obteñen unha cualificación ou  
obteñen un emprego, incluído por conta propia, tras a súa participación.

 Número  de  participantes  (mulleres)  desfavorecidas  que  buscan  traballo,  que  se 
integran nos sistemas de educación ou formación, obteñen unha cualificación ou  
obteñen un emprego, incluído por conta propia, tras a súa participación.

j)  Indicadores  FSE:  Indicadores  comúns  de  resultados  a  máis  longo  prazo  sobre  os  
participantes. 
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  Participantes (homes) que obteñen un emprego, incluído por conta propia, no prazo  
dos seis meses seguintes á súa participación.

 Participantes  (mulleres)  que  obteñen  un  emprego,  incluído  por  conta  propia,  no  
prazo dos seis meses seguintes á súa participación.

 Número de participantes (homes) que mellorasen a súa situación no mercado de 
traballo no prazo dos seis meses seguintes á súa participación.

 Número de participantes (mulleres) que mellorasen a súa situación no mercado de 
traballo no prazo dos seis meses seguintes á súa participación.

 Número de participantes (homes) maiores de 54 anos de idade que obteñen un 
emprego,  incluído  por  conta  propia,  no  prazo  dos  seis  meses  seguintes  á  súa 
participación.

 Número de participantes (mulleres) maiores de 54 anos de idade que obteñen un  
emprego,  incluído  por  conta  propia,  no  prazo  dos  seis  meses  seguintes  á  súa 
participación.

 Número de participantes desfavorecidos que obteñen un emprego por conta propia,  
no prazo dos seis meses seguintes á súa participación. 

 Número de participantes desfavorecidas que obteñen un emprego por conta propia,  
no prazo dos seis meses seguintes á súa participación. 

9.C. PRETEC EN 3º E 4º DE ESO. (ACOMPAÑAMENTO FÓRA DO HORARIO LECTIVO).

a) Razóns que xustifican a necesidade desta actuación. 

b) Obxectivos que se perseguen nesta actuación. Enuméreos, ata un máximo de 5. 

c) Medidas concretas que se van desenvolver. Enuméreas, ata un máximo de 5.

d) Alumnado ao que vai destinada esta actuación .

     Grupo 1: alumnado (entre 5 e 10 alumnos) 

     Grupo 1: alumnado (homes) 

     Grupo 1: alumnado (mulleres) 

     Grupo 1: curso (exemplo: 3º de ESO; 4º de ESO )

     Grupo 1: horario. Cada grupo debe recibir 4 horas lectivas semanais. 

     Grupo 2: alumnado (entre 5 e 10 alumnos).

     Grupo 2: alumnado (homes) 

     Grupo 2: alumnado (mulleres) 

      Grupo 2: curso (exemplo: 3º de ESO; 4º de ESO).

      Grupo 2: horario. Cada grupo debe recibir 4 horas lectivas semanais.

e) Profesorado implicado. 
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       Cantos docentes hai no centro dispostos/as a asumir os labores de coordinación do  
PRETEC? 

f) Orzamento. 

  Gastos de funcionamento. 

  Transporte. Cantidade en euros/mes. Se non precisa transporte indique 0. 

  Transporte. Gasto total de transporte. Se non precisa transporte indique 0.  

g) Indicadores 

 Porcentaxe  de  alumnado  implicado  que  aproba  as  materias  relacionadas  coa 
competencia reforzada. (Obrigatorio) 

 Porcentaxe  de  asistencia  continuada  no  programa  do  alumnado  implicado.  
(Obrigatorio) 

 Porcentaxe de mellora dos resultados académicos nas materias relacionadas coa 
competencia reforzada respecto da 1ª avaliación. (Obrigatorio) 

 Sinale outro, se o desexa.

h) Indicadores FSE: Indicadores comúns de execución sobre os participantes.

 Número de desempregados, incluídos os de longa duración.

 Número de desempregadas, incluídas as de longa duración,

 Número de desempregados de longa duración.

 Número de desempregadas de longa duración.

 Número de persoas (homes) inactivas.

  Número de persoas (mulleres) inactivas.

 Número de persoas (homes) inactivas NON integradas nos sistemas de educación 
ou formación.

 Número de persoas (mulleres) inactivas NON integradas nos sistemas de educación  
ou formación.

 Número de persoas con emprego, incluídos os traballadores por conta propia.

 Número de persoas con emprego, incluídas as traballadoras por conta propia.

 Número de persoas (homes) menores de 25 anos de idade.

 Número de persoas (mulleres) menores de 25 anos de idade.

 Número de persoas (homes) maiores de 54 anos de idade.

 Número de persoas (mulleres) maiores de 54 anos de idade.

 Número  de  persoas  maiores  (homes)  de  54  anos  de  idade  que  se  atopen 
desempregadas, incluídas as de longa duración, ou inactivas e non integradas nos 
sistemas de educación ou formación.
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  Número  de  persoas  maiores  (mulleres)  de  54  anos  de  idade  que  se  atopen 
desempregadas, incluídas as de longa duración, ou inactivas e non integradas nos 
sistemas de educación ou formación.

 Número  de  persoas  (homes)  con  estudos  de  ensinanza  primaria  (CINE  1)  ou 
secundaria (CINE 2).

 Número  de  persoas  (mulleres)  con  estudos  de  ensinanza  primaria  (CINE 1)  ou 
secundaria (CINE 2).

 Número de persoas (homes) co segundo ciclo de ensinanza secundaria (CINE 3) ou  
con ensinanza postsecundaria (CINE 4).

 Número de persoas (mulleres) co segundo ciclo de ensinanza secundaria (CINE 3) 
ou con ensinanza postsecundaria (CINE 4).

 Número de persoas (homes) con ensinanza superior ou terciaria (CINE 5 a 8) .

 Número de persoas (mulleres) con ensinanza superior ou terciaria (CINE 5 a 8) .

 Número de participantes (homes) que viven en fogares sen emprego.

 Número de participantes (mulleres) que viven en fogares sen emprego.

 Número de participantes (homes) que viven en fogares sen emprego con fillos/as ao  
seu cargo.

 Número de participantes (mulleres) que viven en fogares sen emprego con fillos/as 
ao seu cargo.

 Número de partipantes (homes) que viven en fogares compostos dun único adulto 
con fillos/as ao seu cargo .

 Número de partipantes (mulleres) que viven en fogares compostos dun único adulto 
con fillos/as ao seu cargo.

 Número  de  migrantes  (homes),  participantes  de  orixe  estranxeira,  minorías 
(incluídas comunidades marxinadas, como a poboación romaní).

 Número  de  migrantes  (mulleres),  participantes  de  orixe  estranxeira,  minorías 
(incluídas comunidades marxinadas, como a poboación romaní) .

 Número de participantes (homes) con discapacidade.

 Número de participantes (mulleres) con discapacidade.

 Número doutras persoas (homes) desfavorecidas.

 Número doutras persoas (mulleres) desfavorecidas.

 Número  de  persoas (homes)  sen  fogar  ou  afectadas pola  exclusión  en  canto  a  
vivenda.

 Número de persoas (mulleres) sen fogar ou afectadas pola exclusión en canto a  
vivenda.

 Número de persoas (homes) de zonas rurais.

 Número de persoas (mulleres) de zonas rurais.
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i) Indicadores FSE: Indicadores comúns de resultados inmediatos sobre os participantes.

   Número de participantes inactivos que buscan traballo tras a súa participación.

  Número de participantes (homes) que se integraron nos sistemas de educación ou  
formación tras a súa participación.

  Número de participantes (mulleres) que se integraron nos sistemas de educación ou 
formación tras a súa participación.

 Número  de  participantes  (homes)  que  obteñen  unha  cualificación  tras  a  súa 
participación.

 Número  de  participantes  (mulleres)  que  obteñen  unha  cualificación  tras  a  súa 
participación.

 Número  de  participantes  (homes)  que  obteñen  un  emprego,  incluído  por  conta  
propia, tras a súa participación .

 Número de participantes (mulleres)  que obteñen un emprego,  incluído por  conta 
propia, tras a súa participación .

 Número  de  participantes  (homes)  desfavorecidos  que  buscan  traballo,  que  se 
integran nos sistemas de educación ou formación, obteñen unha cualificación ou  
obteñen un emprego, incluído por conta propia, tras a súa participación.

 Número  de  participantes  (mulleres)  desfavorecidas  que  buscan  traballo,  que  se 
integran nos sistemas de educación ou formación, obteñen unha cualificación ou  
obteñen un emprego, incluído por conta propia, tras a súa participación.

j)  Indicadores  FSE:  Indicadores  comúns  de  resultados  a  máis  longo  prazo  sobre  os  
participantes. 

  Participantes (homes) que obteñen un emprego, incluído por conta propia, no prazo  
dos seis meses seguintes á súa participación.

 Participantes  (mulleres)  que  obteñen  un  emprego,  incluído  por  conta  propia,  no  
prazo dos seis meses seguintes á súa participación.

 Número de participantes (homes) que mellorasen a súa situación no mercado de 
traballo no prazo dos seis meses seguintes á súa participación.

 Número de participantes (mulleres) que mellorasen a súa situación no mercado de 
traballo no prazo dos seis meses seguintes á súa participación.

 Número de participantes (homes) maiores de 54 anos de idade que obteñen un 
emprego,  incluído  por  conta  propia,  no  prazo  dos  seis  meses  seguintes  á  súa 
participación.

 Número de participantes (mulleres) maiores de 54 anos de idade que obteñen un  
emprego,  incluído  por  conta  propia,  no  prazo  dos  seis  meses  seguintes  á  súa 
participación.

 Número de participantes desfavorecidos que obteñen un emprego por conta propia,  
no prazo dos seis meses seguintes á súa participación. 
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 Número de participantes desfavorecidas que obteñen un emprego por conta propia,  
no prazo dos seis meses seguintes á súa participación. 

➢   NOTA : OS INDICADORES DO FSE (FONDO SOCIAL EUROPEO) NON CUBRIR 
NA SOLICITUDE, SÓ CUBRIR NA MEMORIA.

➢ OS INDICADORES DO FSE FAN REFERENCIA AO ALUMNADO , NON A FAMILIA   
DO ALUMNADO.


